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

• Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração padrão, em português. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

O começo foi lá atrás e não foi fácil. A profissão que1

hoje dá orgulho a Tião, aos 32 anos de idade, já foi motivo de
vergonha. Ele começou a catar lixo com onze anos, com a
família. “Para mim, catar lixo era natural”, diz. Para os outros,4

não. Sua mãe deu uma entrevista e ele passou a ser perseguido
pelos colegas da escola. No dia seguinte ao da entrevista,
chegou à sala de aula e viu escrito na lousa: “Tião, filho da7

xepeira”, uma referência à xepa, prática de pegar os restos de
feiras para levar para casa. Em uma festa da escola, Tião
dançava com a namoradinha, quando um menino anunciou pelo10

microfone: “Olha, ela está dançando com o filho da xepeira.”
Humilhado, Tião saiu da festa correndo. Saiu também da
escola. Ficou cinco anos sem estudar. Agora cursa o13

segundo ano do ensino médio. Seu sonho é cursar sociologia.
No documentário Lixo Extraordinário, Tião diz que

gosta de Nietzsche e Maquiavel. Ele encontrou um exemplar de16

O Príncipe, de Maquiavel, no meio do chorume do aterro.
Depois de ler, ficou comparando os príncipes descritos por
Maquiavel com líderes do tráfico. Ele conta que a obra foi19

fundamental quando estava começando sua própria liderança.
Depois da indicação ao Oscar, ele acha que sua voz vai chegar
muito mais longe que os trezentos metros quadrados do galpão22

sufocante da associação dos catadores. “Quem nunca teve voz
agora vai ter, agora vão nos ouvir”, diz ele.

Sebastião Carlos dos Santos. Do lixo ao Oscar.

In: Época, 31/1/2011, p. 12 (com adaptações).

Com referência às ideias do texto acima e às estruturas nele
empregadas, julgue os itens seguintes.

1 Nos trechos “chegou à sala de aula” (R.7) e “uma referência à
xepa” (R.8), o emprego do sinal indicativo de crase, opcional
em ambos os casos, justifica-se pela regência, respectivamente,
da forma verbal “chegou” e do substantivo “referência”.

2 O trecho “prática de pegar os restos de feiras para levar para
casa” (R.8-9) é uma expressão apositiva empregada para
explicar o termo “xepa” (R.8).

3 No trecho “descritos por Maquiavel” (R.18-19), a expressão
“por Maquiavel” designa o agente da ação expressa pela forma
nominal “descritos”.

4 Sem prejuízo para a correção gramatical, o trecho “mais longe
que os trezentos metros” (R.22), no qual se estabelece relação
de comparação, admite a seguinte reescrita: mais longe do que
os trezentos metros.

5 Pelas relações de sentido que se estabelecem no texto,
subentende-se, no trecho “Para os outros, não” (R.4-5), a
retomada, por coesão, do enunciado ‘catar lixo era
natural’ (R.4).

A possibilidade de alguém sair às ruas do Cairo para1

protestar contra o presidente Hosni Mubarak em 1998, ano em
que o jornalista norte-americano de origem egípcia Abdalla
Hassan se mudou para a cidade, era, nas palavras dele,4

“simplesmente impensável”. “No máximo, culpava-se o
primeiro-ministro, jamais o presidente”, disse Hassan,
enquanto os protestos se espalhavam pelas ruas da capital7

egípcia. Seu depoimento dá a dimensão do medo imposto pelo
ditador, que permaneceu 30 anos no poder — e quão
espetaculares e inesperados foram os eventos no Cairo e em10

cidades como Suez e Alexandria. Multidões sublevadas saíram
pelas ruas clamando por melhores condições de vida, emprego
e, sobretudo, pelo fim do regime de Mubarak. Para deter as13

manifestações, o ditador desativou a Internet, cortou a telefonia
celular e ocupou estações de rádio e TV. Decretou toque de
recolher. Não adiantou. Os protestos continuaram. A semana16

terminou sem que estivesse claro o futuro político do maior
aliado dos Estados Unidos da América (EUA) no mundo árabe.
Se Mubarak caísse, o que viria em seu lugar — uma19

democracia moderna ou uma teocracia islâmica como a do Irã?
A resposta a essa pergunta é crucial para toda a região.

Juliano Machado e Letícia Sorg. O grito árabe
pela democracia. In: Época, 31/1/2011, p. 32 (com adaptações).

Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os próximos itens.

6 No desenvolvimento da argumentação do texto, a oração “sem
que estivesse claro o futuro político do maior aliado dos
Estados Unidos da América (EUA)” (R.17-18) expressa
circunstância de causa em relação à oração que a antecede. 

7 No trecho “Se Mubarak caísse, o que viria em seu lugar”
(R.19), estaria mantida a correção gramatical do texto caso se
substituíssem as formas verbais “caísse” e “viria” por cair e
virá, respectivamente.

8 Depreende-se do texto que o regime sob o qual viveram os
egípcios durante as manifestações mencionadas, apesar de
não ser considerado moderno, era mais democrático que o
governo existente em 1998.

9 Subentende-se da argumentação apresentada no texto que as
sublevações da população decorreram de pressão religiosa
oculta contrária ao apoio político oferecido pelos EUA ao
Egito.

10 No trecho “enquanto os protestos se espalhavam pelas ruas da
capital egípcia” (R.7-8), a próclise do pronome “se” justifica-se
pela natureza subordinada da oração, explicitada pela
conjunção temporal “enquanto”.
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Os países com economias pujantes e estáveis e uma1

distribuição de renda relativamente equitativa entre seus
habitantes tendem a ser menos vulneráveis — social e
politicamente — que os países pobres, economicamente4

instáveis e com distribuição interna de riquezas fortemente
desigual. O aumento significativo da desigualdade econômica
e social dentro dos países ou entre eles reduzirá as7

possibilidades de paz. Evitar ou controlar a violência armada
interna depende ainda mais, contudo, dos poderes e da
efetividade do desempenho dos governos nacionais e da sua10

legitimidade perante a maioria dos habitantes dos respectivos
países. Nenhum governo pode, hoje, dar por garantida a
existência de uma população civil desarmada ou o grau de13

ordem pública há tanto tempo vigente em grande parte da
Europa. Nenhum governo está, hoje, em condições de ignorar
ou eliminar minorias internas armadas. No entanto, o mundo16

está cada vez mais dividido em países capazes de administrar
seus territórios e seus cidadãos — mesmo quando afetados,
como estava o Reino Unido, durante décadas, por ações19

armadas efetuadas por um inimigo interno — e um número
crescente de territórios cujo entorno é demarcado por fronteiras
oficialmente reconhecidas, com governos nacionais que22

flutuam entre a debilidade, a corrupção e a não existência.
Essas áreas produzem lutas internas sangrentas e conflitos
internacionais, como o que temos visto na África central. Não25

há, apesar de tudo, perspectivas imediatas de melhoras
duradouras nessas regiões, e a continuação do enfraquecimento
dos governos centrais nos países instáveis assim como o28

prosseguimento da balcanização do mapa do mundo sem
dúvida provocarão um aumento do perigo de conflitos
armados.31

Um prognóstico possível: no século XXI, as guerras
provavelmente não serão tão mortíferas quanto o foram no
século XX. Mas a violência armada, gerando sofrimentos e34

perdas desproporcionais, persistirá, onipresente e endêmica —
ocasionalmente epidêmica —, em grande parte do mundo.
A perspectiva de um século de paz é remota.37

Eric Hobsbawm. Globalização, democracia e terrorismo.
São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 34-5 (com adaptações).

No que se refere à organização das ideias e a aspectos linguísticos
e gramaticais do texto acima, julgue os itens subsequentes.

11 Subentende-se, pelas relações de sentido que se estabelecem
no texto, que a expressão “Essas áreas” (R.24) retoma, por
coesão, “territórios cujo entorno é demarcado por fronteiras
oficialmente reconhecidas, com governos nacionais que
flutuam entre a debilidade, a corrupção e a não existência”
(R.21-23).

12 O sentido do texto seria mantido caso se substituísse a
conjunção “quanto” (R.32) por como.

13 No trecho “Mas a violência armada, gerando sofrimentos e
perdas desproporcionais, persistirá, onipresente e endêmica —
ocasionalmente epidêmica —, em grande parte do mundo”
(R.34-36), estariam mantidos o sentido e a correção gramatical
do texto caso fosse suprimida a vírgula que precede a
expressão “em grande parte do mundo”.

14 Subentende-se da argumentação do texto que, no século XX,
a violência atingiu de forma indiscriminada países
economicamente estáveis e instáveis, mas, no século XXI, ela
será agravada e restrita às regiões balcanizadas de países
economicamente instáveis.

15 Infere-se da leitura do texto que a garantia de paz resulta da
capacidade de os governos se certificarem do desarmamento
da população civil.

16 Os vocábulos “países” e “áreas” são acentuados de acordo com
a mesma regra de acentuação gráfica.

17 No trecho “Nenhum governo pode, hoje, dar por garantida a
existência de uma população civil desarmada ou o grau de
ordem pública” (R.12-14), estaria mantido o sentido do texto
caso o termo “garantida” fosse substituído por garantidos.

A língua escrita, como a falada, compreende diferentes
níveis, de acordo com o uso que dela se faça. Por exemplo, em uma
carta a um amigo, podemos nos valer de determinado padrão de
linguagem que incorpore expressões extremamente pessoais ou
coloquiais; em um parecer jurídico, não se há de estranhar a
presença do vocabulário técnico correspondente. Nos dois casos, há
um padrão de linguagem que atende ao uso que fazemos da língua,
a finalidade com que a empregamos. 

Manual de Redação da Presidência da República. 2.º ed.,

2002, p. 5. Internet: <www.planalto.gov.br> (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens
subsecutivos, referentes à linguagem empregada na correspondência
oficial.

18 Os assuntos que constam da redação oficial devem ser tratados
de forma impessoal, com exceção das propostas de projetos
normativos apresentadas nas exposições de motivos.

19 O emprego da norma culta dispensa a formalidade de
tratamento em documentos emitidos internamente em órgãos
da administração pública.

20 Em ofícios e memorandos, independentemente da urgência dos
assuntos tratados, mantêm-se as exigências de concisão e
clareza da linguagem e de revisão cuidadosa do texto do
expediente.

O Irã está envolvido em polêmicas relacionadas ao uso de energia
nuclear e à possibilidade de uso dessa energia para a construção de
uma bomba atômica. Com relação a essa polêmica e aos
desdobramentos por ela suscitados, julgue os próximos itens.

21 Acompanhando a decisão norte-americana, o Brasil votou a
favor de sanções contra o Irã.

22 Em junho de 2010, o Conselho de Segurança da Organização
das Nações Unidas aprovou novas sanções ao Irã.

23 Brasil e Turquia selaram acordo com o Irã, mediante o qual
este país se comprometeu a enviar urânio em troca de
combustível enriquecido para uso em aplicações de natureza
pacífica.

Julgue os itens seguintes, a respeito da preservação do meio
ambiente no Brasil.

24 Em 2010, ambientalistas conseguiram, por meio de ações civis,
impedir a construção das usinas de Jirau e Santo Antônio.

25 De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, 45% da área original da Amazônia já
havia sido desmatada até 2009.

26 O desmatamento na Amazônia representa apenas um décimo
do total da emissão de gases de efeito estufa no Brasil.

Com referência aos dados do Censo 2010 divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), julgue os itens
subsequentes.

27 No Censo de 2010, a classificação cor/raça fez parte não
apenas dos questionários de amostra, como aconteceu no
Censo 2000, mas também do questionário básico nacional.

28 Os dados divulgados pelo IBGE indicaram crescimento
populacional superior ao que havia sido calculado pelas
projeções anteriores.

29 A partir de 2010, foram investigados os novos arranjos
familiares, como, por exemplo, agregados, conviventes ou
cônjuges do mesmo sexo.
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Em 31 de outubro de 2010, o Brasil elegeu a primeira mulher para
o cargo de presidente da República. A respeito das eleições de
2010, julgue os itens subsequentes.

30 As eleições para a Câmara dos Deputados foram marcadas pela
fragmentação dos votos, e nenhum partido elegeu isoladamente
mais de cem deputados.

31 No segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral registrou o
menor índice de abstenção desde a implementação da urna
eletrônica.

32 A campanha eleitoral foi marcada pela incerteza, pois o
Tribunal Superior Eleitoral não tomou uma decisão a respeito
da Lei da Ficha Limpa.

Nos últimos tempos, desastres da natureza têm feito vítimas em
várias partes do mundo. Com relação a esses desastres, julgue os
itens que se seguem.

33 No ano de 2005, Nova Orleans, nos EUA, foi seriamente
atingida pelo furacão Katrina, que provocou o rompimento de
diques e, em consequência, o alagamento de muitos setores da
cidade.

34 Localizadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, as
principais usinas atômicas japonesas foram completamente
destruídas, após terem sido atingidas por vários terremotos e
dois tsunamis em março passado.

35 Em 2010, no Chile, a exemplo do que ocorreu no Japão em
março passado, um terremoto de grande intensidade e
abrangência — nove pontos na principal escala de medição
desse tipo de fenômeno — matou dezenas de milhares de
pessoas e destruiu centenas de milhares de casas e prédios em
todo o território do país.

36 No início deste ano, na região serrana do estado do Rio de
Janeiro, a ação humana contribuiu para o aumento da
quantidade de vítimas dos deslizamentos de terra provocados
pela água das chuvas.

Com relação aos conceitos e aplicativos dos ambientes Microsoft
Office e BrOffice, julgue os itens a seguir.

37 O Layout de Impressão, um dos modos de exibição de
arquivos no Microsoft Word, permite que se visualize o
documento aberto para posterior impressão em papel, sem que
seja possível, no entanto, fazer qualquer alteração do processo
de edição e impressão.

38 Em uma planilha em edição no Calc, se houver um número em
uma célula e se, a partir dessa célula, a alça de preenchimento
for levada para as células adjacentes, será automaticamente
criada uma sequência numérica a partir desse número.

39 No Microsoft PowerPoint, um arquivo pode ser editado
tendo-se como base um conjunto de eslaides mestres que
podem ser alternados durante a apresentação, criando-se,
assim, uma variação de formatos, planos de fundo e padrões
que podem ser utilizados para enriquecer a apresentação com
diversos estilos.

40 No MS Word, os temas são recursos que auxiliam na definição
de formatos de textos por meio de estilos criados com
tamanhos de fontes variados, plano de fundo, marcadores de
tópicos que podem ser utilizados para caracterizar um
documento ou um conjunto deles.

41 Para se inserir uma função em uma célula de planilha do
Microsoft Excel, é necessário, primeiramente, selecionar essa
célula e acionar o assistente Inserir Função. Por meio dele, é
possível inserir funções de diversas categorias, como as
funções estatísticas média aritmética, média geométrica e
desvio padrão, entre outras.

Com referência a aplicativos e conceitos relacionados à Internet,

julgue os itens que se seguem.

42 O Microsoft Outlook é uma ferramenta de correio eletrônico

que facilita o gerenciamento de mensagens por meio de opções

avançadas. Porém, sua desvantagem é a necessidade de o

computador estar conectado à Internet ou à intranet da

organização quando for preciso acessar as pastas de mensagens

recebidas.

43 O Mozilla Thunderbird é um programa livre e gratuito de

email que, entre outras funcionalidades, possui um recurso de

anti-spam que identifica as mensagens indesejadas. Essas

mensagens podem ser armazenadas em uma pasta diferente da

caixa de entrada de email do usuário.

44 No Internet Explorer, a opção Adicionar a Favoritos permite

armazenar localmente uma página visitada frequentemente.

Assim, em acessos futuros, essa página adicionada a Favoritos

estará disponível, mesmo que o computador não esteja

conectado à Internet.

Julgue os itens a seguir, acerca do sistema operacional

Windows XP.

45 A criação de novas pastas no Windows Explorer pode ser feita

pelo usuário, de modo a facilitar a forma com que os arquivos

possam ser armazenados.

46 O recurso de atualização do Windows Update permite, entre

outras coisas, baixar automaticamente novas versões do

Windows, efetuar atualização de firewall e antivírus, assim

como registrar os programas em uso mediante pagamento de

taxa de administração para a empresa fabricante desse sistema

operacional no Brasil.

47 Por meio das Opções de energia no Painel de Controle do

Windows XP, o usuário pode ajustar as opções de

gerenciamento de energia à configuração de hardware

exclusiva suportada pelo seu computador.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a conceitos de tecnologia da

informação. 

48 Tecnologias como a biometria por meio do reconhecimento de

digitais de dedos das mãos ou o reconhecimento da íris ocular

são exemplos de aplicações que permitem exclusivamente

garantir a integridade de informações.

49 Um filtro de phishing é uma ferramenta que permite

criptografar uma mensagem de email cujo teor, supostamente,

só poderá ser lido pelo destinatário dessa mensagem.

50 O conceito de confidencialidade refere-se a disponibilizar

informações em ambientes digitais apenas a pessoas para as

quais elas foram destinadas, garantindo-se, assim, o sigilo da

comunicação ou a exclusividade de sua divulgação apenas aos

usuários autorizados.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A concepção Paideia sugere, para a reorganização do

processo de trabalho em saúde, apostar nos elementos da clínica

ampliada, da democratização da gestão (sistema de cogestão) e da

integração do hospital como um dos pontos de conexão de um

sistema público de saúde.

Gastão Wagner de Sousa Campos e Márcia Aparecida do Amaral. A clínica ampliada e compartilhada,

a gestão democrática e redes de atenção como referenciais teórico-operacionais para a reforma do

hospital. In: Ciênc. saúde coletiva, vol.12, n.4, 2007, p. 849-859 (com adaptações).

Tendo como referência o texto acima, julgue os itens a seguir,

relativos às diretrizes para a implementação de políticas públicas do

Sistema Único de Saúde (SUS) e à Política Nacional de

Humanização (PNH).

51 Para se alcançar a democratização da gestão, é importante a

reorganização do poder nas instituições de saúde; a

comunicação dialógica entre a gestão, os profissionais de saúde

e os usuários, com o aumento da autonomia — entendida como

relativa — dos profissionais da saúde; e a maior participação

do usuário e de seus familiares no processo de gestão e dos

projetos terapêuticos.

52 Para a concepção Paideia e para a PNH do Ministério da

Saúde, a democratização das relações de trabalho/gestão passa

pela educação permanente dos trabalhadores, pelo

fortalecimento do controle social com caráter participativo e

pela formação de colegiados gestores, entre outros.

53 Conforme a PNH, a clínica ampliada deve agregar, além da

doença, a concepção do risco e a vulnerabilidade das pessoas,

consideradas em sua dimensão social e subjetiva. 

54 Considerando-se tanto a concepção Paideia quanto diretrizes

do SUS, a reforma proposta para o processo de trabalho na

produção de saúde é centrada na linha de produção, cujo foco

é a padronização dos procedimentos, com cada etapa

possuindo um profissional responsável. Busca-se, assim, um

sistema eficiente que elimine ações desnecessárias, sempre

com o menor custo possível.

55 No SUS, o contato dos diferentes profissionais é do tipo

vertical, não havendo um coordenador para cada caso clínico.

Esse modelo é condizente com a lógica da clínica ampliada e

favorece a eficácia e a eficiência dos processos terapêuticos.

Uma paciente com 30 anos de idade, profissional de saúde,
chegou ao serviço de saúde queixando-se de mal-estar, cansaço,
inapetência, náuseas e desconforto abdominal. Durante a consulta
de enfermagem, a paciente negou o uso de drogas injetáveis ilícitas,
mas afirmou ingerir bebida alcoólica e fumar regularmente; relatou,
ainda, que, três meses antes, fizera uma viagem para o norte do
Brasil. Negou contato com água de enchentes e referiu acidente de
trabalho com material perfurocortante com agulha quando
puncionava um acesso venoso. Até o momento do atendimento, ela
não havia notificado o evento ocupacional. O exame físico mostrou
que a paciente estava anictérica. Ela foi, então, encaminhada para
avaliação do médico e submeteu-se a exames laboratoriais, cujos
resultados foram os seguintes: hemograma normal, bilirrubina total
de 4,2 com bilirrubina direta de 3,0, transaminases aumentadas em
duas vezes em relação aos valores de referência, fosfatase alcalina
normal, e exames sorológicos inconclusivos para hepatite C. O
exame PCR (HCV-RNA) qualitativo positivo confirmou hepatite C
e o médico assistente prescreveu à paciente interferon associado a
ribavirina.

A partir do caso clínico apresentado acima, julgue os itens
subsequentes.

56 Considerando-se as normas da vigilância à saúde e de controle
de infecção hospitalar, é correto afirmar que, ao procurar ajuda
profissional após manifestação dos sintomas relacionados ao
acidente de trabalho, a paciente agiu em conformidade com o
manual de condutas em exposição ocupacional a material
biológico, publicado pelo Ministério da Saúde.

57 O efeito colateral mais frequentemente associado ao uso dos
antivirais interferon e ribavirin é a anemia hemolítica. Por isso,
é previsto o protocolo de termo de responsabilidade do usuário
para essas medicações.

58 Controle do peso, do colesterol e da glicemia e abstenção de
bebidas alcoólicas são medidas que visam reduzir a
probabilidade de progressão da doença hepática.

59 Nesse caso, avaliar o nível de tolerância à atividade e grau de
fadiga, avaliar a ingestão diária e o estado nutricional da
paciente, avaliar os seus níveis de consciência e cognitivo e
observar cada evacuação para coloração, consistência e
quantidade são possíveis ações de competência da
enfermagem.

60 As transaminases elevadas são sugestivas de hepatite aguda
viral. No caso de o RNA-VHCA se manter por mais de seis
meses após a infecção, estará caracterizada a infecção crônica,
com risco aumentado de doença hepática crônica — incluindo
a cirrose e o hepatocarcinoma —, o que requer monitoramento
rigoroso, quando da internação, e cuidado a domicílio.

61 A vacina contra hepatite C, uma das medidas preventivas
primárias contra a doença e que visa à redução do risco para
sua disseminação, poderia ter sido administrada a essa
paciente.
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Um senhor com 45 anos de idade que faz uso abusivo e

diário de bebidas alcoólicas foi levado, contra a sua vontade, pela

sua esposa a um Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e

Drogas. Ao ser atendido, o paciente disse ao enfermeiro que o

atendeu no acolhimento que não tem nenhum problema e que pode

parar de beber quando quiser. A esposa relatou que ele justifica o

fato de beber dizendo que é a forma como encontra para lidar com

a perseguição feita pelo chefe e por colegas no seu trabalho. A

esposa relatou que ele tem apresentado alteração do

comportamento, mostrando-se irritadiço, insone e violento e que a

proíbe de conversar com qualquer outro homem ou de sair na rua

sozinha. A esposa afirmou ainda que ele quase não se tem

alimentado e queixa-se de mal-estar, além de ter faltado muito ao

serviço. O paciente referiu que vem sentindo fortes dores

musculares.

A partir da situação clínica apresentada acima, julgue os itens

subsecutivos.

62 O dissulfiram — medicação que vem sendo utilizada na prática

clínica para o tratamento do alcoolista — poderia ser prescrito

a esse paciente, sem o seu conhecimento, desde que autorizado

pela esposa. 

63 Nessa situação clínica, os grupos de autoajuda, como os

alcoólicos anônimos, não teriam nenhum efeito coadjuvante no

tratamento e na recuperação do paciente, considerando o

comprometimento físico e o social já apresentados por ele.

64 Os sintomas referidos pelo paciente e por sua esposa estão

associados às síndromes de intoxicação alcoólica, um problema

relevante para a saúde pública no Brasil, principalmente pela

insuficiência de leitos em emergências e clínicas médicas dos

hospitais gerais.

65 Risco de infecção relacionada à desnutrição e à condição

imune alterada e déficit de conhecimento dos efeitos do abuso

de drogas sobre o seu corpo, relacionado à não percepção de

problemas com drogas, são diagnósticos de enfermagem

identificados na situação apresentada.

66 Considerando-se a resposta dada pelo paciente ao enfermeiro

durante a entrevista do acolhimento e os relatos da esposa, é

correto afirmar que esse paciente utiliza como mecanismos de

defesa a regressão e a projeção. 

67 O acompanhamento desse paciente não deve contemplar a

estratégia de redução de danos, pois esta reconhece que a

continuidade do consumo de álcool não permite a integração

do indívíduo na comunidade.

68 Além do acompanhamento de um médico clínico, é importante

uma avaliação psiquiátrica desse paciente, considerando-se a

sua história clínica e a presença de comorbidade psiquiátrica

para quem faz uso crônico de álcool.

Um jovem de 19 anos de idade chegou ao serviço médico
para atendimento apresentando comportamento eufórico e
expansivo, passando facilmente para irritabilidade e raiva, e até
mesmo choro. O jovem apresentava, ainda, fala rápida e sob
pressão e discursava sobre grandeza, religiosidade e perseguição,
além de referir ouvir vozes; mostrava excessiva atividade motora,
emagrecimento, higiene descuidada e vestuário espalhafatoso,
chamativo. O paciente foi medicado com litio antimaníaco e
neuroléptico da classe química das fenotiazinas, clopromazina, e
manteve esse comportamento por uma semana, como também
comportamento manipulativo, para satisfazer os seus desejos, e
impulsivo, sem medir as consequências das suas ações, com baixa
tolerância à frustração, chegando a apresentar agitação psicomotora
e a não conseguir permanecer sentado para realizar as refeições,
além de insônia. Esse paciente demonstrou forte atração sexual pelo
seu técnico de referência do Centro de Atenção Psicossocial III e
disse a outro profissional que esse técnico estava interessado nele.

Tendo como referência o caso clínico apresentado acima, julgue os
seguintes itens.

69 Os diagnósticos de enfermagem possíveis para o paciente em
tela incluem: distúrbio da autoestima relacionado a processo de
pesar disfuncional; estilo de vida de impotência; interação
social prejudicada relacionada ao comportamento egocêntrico
e narcisista. 

70 Espera-se, como resultado dos cuidados terapêuticos
instituídos para esse paciente, a cessação da agitação, dos
delírios e das alucinações, e, consequentemente, interpretação
correta do ambiente e recuperação da capacidade de tomar
decisões relacionadas ao autocuidado e melhora da higiene e
aparência pessoal.

71 O fato de o paciente em tela demonstrar forte atração sexual
pelo seu técnico de referência e dizer a outro profissional que
o técnico é que está interessado nele é um exemplo claro do
mecanismo de defesa denominado negação.

72 A droga de escolha para o tratamento e controle do distúrbio
bipolar do tipo mania, apresentado por esse paciente, é o
carbonato de lítio. Contudo, drogas anticonvulsivantes como
o clonazepam, a carbamazepina e o ácido valproico, assim
como o bloqueador dos canais de cálcio verapamil, podem ser
utilizadas para o tratamento e controle desse distúrbio.

73 Para tratamento psiquiátrico, esse paciente, medicado com
lítio, deve ser monitorado quanto aos níveis séricos de lítio
antes da administração da medicação, devido à toxicidade do
lítio, que é determinada pela dose e que pode causar vista
turva, ataxia, zumbido nos ouvidos, náuseas e vômitos, e até
colapso cardiovascular.

74 A clopromazina usada pelo paciente funciona como
coadjuvante dos distúrbios bipolares e apresenta efeitos
colaterais extrapiramidais e efeito antipsicótico de igual
intensidade quando comparado aos causados pelo haloperidol,
do grupo da butirofenonas.

75 A descrição clínica desse paciente é compatível com o
distúrbio bipolar mania delirante, o qual se associa a alterações
prevalentes do humor, da cognição, da sensopercepção, da
atividade motora e do comportamento.
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Considerando o processo de reforma psiquiátrica instituída no
Brasil, julgue os itens a seguir. 

76 Os centros de atenção psicossocial II e III devem estar
capacitados para realizar prioritariamente o atendimento de
pacientes com transtornos mentais severos e persistentes,
egressos ou não de internações psiquiátricas, em regime de
tratamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo, com
organização de base comunitária e territorializada.

77 O Programa de Volta para Casa, do Ministério da Saúde,
instituiu o auxílio reabilitação para pessoas com longa história
de internações em hospitais psiquiátricos, por meio do
pagamento mensal de um auxílio-reabilitação diretamente ao
seu responsável, que irá repassar para o paciente beneficiado.

78 O atendimento dos portadores de sofrimento mental de base
comunitária fundamenta-se na lógica do saber da psiquiatria
tradicional especializada e é realizado em Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), residências terapêuticas, ambulatórios,
hospitais gerais e centros de convivência.

79 A internação psiquiátrica involuntária deve, no prazo de vinte
e quatro horas, ser comunicada ao Ministério Público estadual
pelo responsável técnico do estabelecimento no qual a
internação tenha ocorrido, sendo desnecessário esse
procedimento quando o paciente tiver alta.

80 Considerando a epidemiologia dos transtornos mentais na
população, o Ministério da Saúde está fortalecendo a inclusão
das ações de saúde mental no âmbito da atenção básica pela
política nacional de saúde mental, por meio dos dispositivos do
apoio matricial e do núcleo de apoio à saúde da família,
principalmente com ênfase na ação dos agentes comunitários
de saúde. 

Julgue os próximos itens, relativos à enfermagem na saúde da
mulher.

81 A amamentação contribui para o aumento do intervalo entre
partos, previne a osteoporose nas mulheres e diminui a
incidência de icterícia e alergias nas crianças.

82 Em condições normais de atendimento na atenção pré-natal e
puerperal, os exames laboratoriais de glicemia de jejum,
VDRL e urina do tipo 1 devem ser realizados na primeira
consulta e repetidos próximo à trigésima semana de gestação.

83 O controle pré-concepcional no casal portador de HIV
pressupõe a redução da carga viral circulante para níveis
indetectáveis, de modo a permitir a amamentação no pós-parto.

Acerca da atuação da enfermagem na saúde da criança, julgue os
itens que se seguem.

84 Em todas as crianças menores de um ano com malformações
congênitas e alterações neurológicas, recomenda-se que seja
descartada como causa biológica o vírus da rubéola, devendo
ser realizada coleta de sangue preferencialmente até o segundo
mês de vida.

85 Deve ser considerado recém-nascido de alto risco o prematuro
pesando menos de 2.000 g ao nascer, o recém-nascido com
asfixia ao nascer (Apgar menor que 7 no quinto minuto) e o
recém-nascido com outras patologias graves no nascimento.

86 Na triagem neonatal, deve-se divulgar a importância do teste
do pezinho, que deve ser realizado a partir do décimo
quinto dia de vida, visando detectar hipotireoidismo, anemia
falciforme, fenilcetonúria e fibrose cística.

Tendo em vista que infarto agudo do miocárdio é uma situação
emergencial que requer conhecimentos específicos, julgue os itens
seguintes. 

87 Nos exames diagnósticos, podem ser observadas a inversão da
onda T e alterações enzimáticas, como a da CPK
(creatinofosfoquinase), que determina a quantidade de massa
infartada.

88 Como terapêutica medicamentosa podem-se utilizar o dinitrato
de isossorbida, que, administrado por via sublingual, promove
rápida vasodilatação coronariana, e o ácido acetilsalicílico,
que, administrado por via oral, inibe a formação das plaquetas.

89 Dor precordial retroesternal, de forte intensidade, com duração
acima de 30 minutos, em forma de aperto ou queimação, é
sintoma característico dessa condição clínica.

Acerca dos acidentes com animais peçonhentos, julgue os itens a
seguir.

90 Os primeiros socorros imediatos incluem manter a vítima
deitada, remover anéis, limpar e cobrir a ferida com curativo
estéril leve e imobilizar a parte corporal lesada abaixo do nível
do coração.

91 Apesar de não haver protocolo específico, em geral não se usa
gelo, heparina e torniquetes, apenas soro diluído em solução
salina normal (500 mL a 1.000 mL) com infusão lenta e
corticosteroides.

92 São sinais clínicos comuns de envenenamento: edema,
equimose e bolhas hemorrágicas, podendo, em alguns casos,
até haver necrose no local.

No que concerne à assistência integral à mulher vítima de violência,
julgue os itens subsequentes.

93 A lei penal brasileira exige alvará ou autorização judicial para
a realização do abortamento em casos de gravidez decorrente
de violência sexual.

94 No caso de crianças e adolescentes menores de dezoito anos,
a suspeita ou confirmação de abuso sexual deve,
obrigatoriamente, ser comunicada ao conselho tutelar ou à vara
da infância e da juventude.

Julgue os itens subsecutivos, referentes ao modelo assistencial
domiciliar.

95 A internação domiciliar é um conjunto de atividades prestadas
no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao
paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade
de tecnologia especializada.

96 Além de possuir como responsável técnico um profissional de
nível superior da área de saúde, habilitado junto ao respectivo
conselho profissional, o serviço de atenção domiciliar deve
contar com regimento interno e manual de normas e rotinas.

97 O serviço de atenção domiciliar é uma instituição
exclusivamente pública, responsável por gerenciar e
operacionalizar a assistência e(ou) internação domiciliar.
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Considerando que a preocupação com a questão ambiental torna o
gerenciamento de resíduos de saúde um processo de extrema
importância na preservação da qualidade de saúde e do meio
ambiente, julgue os itens subsequentes.

98 Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de
cirurgia e nas salas de parto não necessitam de tampa para
vedação, devendo os resíduos neles depositados serem
recolhidos imediatamente após o término dos procedimentos.

99 O vidro é 100% reciclável, podendo ser reutilizado várias
vezes, desde que não apresente risco biológico e químico.

100 Existem, no Brasil, dispositivos legais que disciplinam e
incentivam a elaboração e a implementação de plano de gestão
integrado e consistente para a gestão de resíduos sólidos.

101 Os estabelecimentos de serviços de saúde são os responsáveis
pelo correto gerenciamento de todos os resíduos sólidos de
saúde por eles gerados, cabendo aos órgãos públicos a gestão,
regulamentação e fiscalização.

De acordo com o código de ética e legislação profissional, julgue
os itens a seguir.

102 Colocar seus serviços profissionais à disposição da
comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe,
sem pleitear vantagens pessoais, é um dos deveres do
profissional de enfermagem.

103 A suspensão consiste na proibição do exercício profissional
não superior a 29 dias, sendo obrigatória sua divulgação no
conselho regional de enfermagem com jurisdição sobre o local
de ocorrência do ato causador da punição, mas não no
Conselho Federal de Enfermagem.

Julgue os itens que se seguem, relativos a medicamentos e à sua
administração.

104 Os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, têm como
ação principal a diminuição do fluxo sanguíneo renal e do
débito cardíaco, provocando perda de sódio, potássio,
magnésio, ácido úrico e cálcio.

105 A norepinefrina é uma catecolamina vasopressora usada para
aumentar a pressão arterial e o débito cardíaco, sem
comprometer a função renal.

106 Entre os hipotensores, a losartana bloqueia os efeitos da
angiotensina II nos seus receptores, reduzindo a resistência
periférica. Após a administração desse medicamento, a
hipopotassemia do paciente deve ser monitorada.

Julgue o item abaixo, referente ao emprego das sondas nasogástrica
(SNG) e nasoenteral (SNE).

107 Em pacientes com SNG, para garantir a permeabilidade e
reduzir o crescimento bacteriano, deve-se administrar 30 mL
a 50 mL de água destilada ou soro fisiológico antes e depois da
administração de cada dose de medicamento e de cada porção
de alimento pela sonda.

Tendo em vista que o conhecimento das normas regulamentadoras
que regem os trabalhadores, inclusive da enfermagem, é
fundamental para o exercício da profissão, julgue os itens a seguir.

108 O exame médico periódico consta de exames clínico
obrigatório e complementares a cada seis meses, para
trabalhadores expostos a ruídos e para os menores de dezoito
e maiores de quarenta e cinco anos de idade.

109 O exame médico de retorno será exigido sempre que o
empregado se ausentar do trabalho por período igual ou
superior a trinta dias por motivo de doença, acidente ou parto,
e deverá ser realizado no dia de seu retorno ao trabalho.

110 O exame médico admissional é obrigatório por ocasião da
contratação de todos os trabalhadores, devendo ser observado
que, em hipótese alguma, pode ser feito teste de gravidez
admissional de empregadas, conforme a legislação atual.

No que concerne à Constituição do Estado do Espírito Santo, julgue
os itens seguintes.

111 Se o servidor público estadual investir-se no mandato de
deputado estadual, perceberá, havendo compatibilidade de
horários, as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo; inexistindo
compatibilidade, o servidor poderá optar pelos vencimentos de
seu cargo.

112 A Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo
(LOJ/ES), de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, deverá
ser encaminhada para aprovação na Assembleia Legislativa, e,
depois, ser submetida à sanção do governador do estado.

113 Compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
(TJ/ES) processar e julgar, originariamente, nos crimes
comuns, o vice-governador do estado, os deputados estaduais
e os prefeitos municipais.

114 A vedação à prática de nepotismo incidente por determinação
de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, não está
expressamente prevista no texto constitucional do estado
Espírito Santo.

115 É permitida a acumulação remunerada de dois cargos públicos
privativos de médico, desde que comprovada a compatibilidade
de horários, limitados os subsídios ao teto constitucional.

Julgue os itens subsequentes, relativos à LOJ/ES.

116 O cargo comissionado de secretário de gestão do foro deve ser
preenchido, exclusivamente, por bacharel em direito.

117 Cada comarca, que compreende um município, ou mais de um,
desde que contíguos, deve receber a denominação da
respectiva sede, podendo ser dividida em varas.

Com relação ao plano de carreiras e de vencimentos dos servidores
efetivos do Poder Judiciário do estado do Espírito Santo, julgue os
itens que se seguem.

118 O servidor que não concordar com o resultado do processo de
promoção poderá interpor recurso, com justificativa e provas
das alegações, no prazo máximo de trinta dias, a contar da data
de publicação do referido resultado.

119 Entre os critérios exigidos para a promoção do servidor público
inclui-se o do limite de três faltas injustificadas no decorrer dos
24 últimos meses que antecedam o processo de promoção.

Em relação à lei que dispõe sobre a reestruturação e modernização
da estrutura organizacional e administrativa do TJ/ES, julgue o
próximo item.

120 Cabe a desembargador designado pelo Tribunal Pleno a
supervisão da coordenadoria das varas de infância e juventude.




