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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 09. 
 
Péssima qualidade dos cursos reduz procura por cursos de 
direito 
 

Os calouros têm perdido interesse pelos cursos de 
direito e administração, os mais procurados do país, e pelas 
carreiras de saúde e educação. Por outro lado, cresce a 
procura por engenharia, produção (como os cursos de 
tecnologia) e construção (como arquitetura). O cenário foi 
constatado em estudo da consultoria Hoper Educação, com 
base em dados oficiais do MEC. A pesquisa aponta que o 
número de ingressantes em cursos privados de engenharia, 
produção e construção subiu 33% entre 2007 e 2009. Já a 
procura por administração e direito caiu 10% e 6%, 
respectivamente. A área de saúde também recuou (5%), 
puxada sobretudo por enfermagem e fisioterapia. Os dados 
são os mais atualizados já disponíveis. 

Para o autor do estudo, Romário Davel, há dois 
motivos para o cenário. O primeiro é o mercado de trabalho. 
A percepção dos calouros é que já há excesso de profissionais 
nas áreas em queda, enquanto surgem rotineiramente notícias 
de falta de engenheiros e de profissionais ligados à 
infraestrutura. "É uma área em que o jovem pode apostar para 
os próximos anos, porque a demanda deverá seguir alta." 
Outro fator, diz Davel, é a ação do MEC, que incentiva a 
abertura de cursos de engenharia e vem barrando a expansão 
dos de saúde, além de cortar vagas em direito. 

O secretário de Educação Superior do MEC, Luiz 
Cláudio Costa, diz que o fundamental é melhorar a avaliação 
dos cursos em geral, "o que garante uma expansão com 
qualidade e permite que os estudantes tenham mais 
possibilidades de escolha". Diretor da Associação Brasileira 
de Educação em Engenharia, Vanderli Fava de Oliveira, diz 
que o crescimento da área é insuficiente. "Para chegarmos ao 
nível de países desenvolvidos, precisamos dobrar o número 
de engenheiros formados por ano." 

Do lado dos cursos que encolhem, as explicações 
variam. Para o presidente interino do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Alberto de Paula Machado, 
a queda de calouros de direito decorre da falta de qualidade de 
muitos cursos. "Com as altas taxas de reprovação no Exame 
da Ordem e em concursos públicos, as pessoas se 
desestimulam. Elas percebem que gastarão dinheiro com a 
formação e não conseguirão boa inserção no mercado", diz. 

Já o presidente do Conselho de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional de SP, Gil Lúcio Almeida, afirma que a queda 
dos calouros ocorre porque Estado e planos de saúde 
oferecem poucos serviços aos profissionais, além de 
concederem "baixa remuneração". Os conselhos profissionais 
de administração e enfermagem não se pronunciaram.  

 Folha de São Paulo, 24/6/2011  
 

1.  Assinale a alternativa, cujas informações estão coerentes 
com o texto. 

 
A. A falta de preparação dos alunos na educação básica 

compromete a qualidade dos cursos superiores, a exemplo 
de Direito e administração.  

B. Considerando o elevado índice de reprovados nos exames 
da Ordem dos advogados do Brasil – OAB – o que está 

faltando certamente é repensar o formato da avaliação 
aplicada para avaliar todos os cursos do ensino superior.  

C. A falta de qualidade no ensino fundamental e médio tem 
piorado o ensino nas faculdades que oferecem cursos da 
área de saúde, por isso o ingresso de calouros nesses 
cursos está diminuindo.  

D. Segundo Davel, a iniciativa do MEC a favor da expansão 
de cursos de engenharia vem coibindo a procura, por parte 
dos calouros, pelos cursos da área de saúde e de direito.  

E. A pesquisa realizada pela Hoper Educação comprovou 
que a proliferação das faculdades privadas de direito e 
administração provocou a diminuição de entrada de 
estudantes nesses cursos.  

 
2.  Com base nas informações presentes no texto, assinale a 

opção CORRETA. 
 
A. De acordo com os percentuais divulgados pela pesquisa, o 

número de ingressantes em cursos de direito caiu 10%.  
B. Gil Lúcio enfatiza que o grande número de trabalhadores 

da área de saúde vem contribuindo para o pagamento de 
baixos salários a esses profissionais.  

C. Alavancada pelo aumento da demanda de vagas, as 
engenharias estão apontando como profissões do futuro no 
cenário nacional.  

D. O futuro do mercado de trabalho é imprevisível e as 
constantes mudanças, cada vez mais rápidas, impedem de 
ser feito prognóstico de boas perspectivas de emprego em 
uma determinada área nos próximos anos.  

E. Os conselhos de administração e de enfermagem não se 
pronunciaram por entenderem que o mais importante é 
fazer bem feito, ou seja, os profissionais bem qualificados 
são os que conseguem espaço na sua atividade.  

 
3. Julgue as alternativas seguintes a respeito das ideias 

apresentadas no texto. 
 

I. Os cursos de saúde e de educação, além dos cursos 
de direito e de administração, estão sendo alvos do 
desinteresse dos calouros.  

II. O representante do MEC admite que as avaliações 
são indispensáveis para a melhoria da qualidade do 
ensino e ainda para o controle, redução e suspensão 
de vagas em instituição que não cumpre 
satisfatoriamente seu propósito.  

III. Conforme a pesquisa, a demanda por profissional na 
área de saúde aumentará, principalmente por 
enfermagem e fisioterapia, pois a retrocessão da 
procura desses cursos pelos calouros desencadeará a 
necessidade desses profissionais no mercado de 
trabalho.  
 

Está(ão) FALSA(S): 
 

A. Apenas a I. 
B. Apenas I e II. 
C. Apenas II e III. 
D. Apenas I e III. 
E. Todas. 

 
4. Analise os itens seguintes relativos às ideias presentes no 

texto. 
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I. Segundo o presidente interino do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil, há uma relação 
direta entre a má qualidade dos cursos e a reprovação 
nos exames da OAB e em concursos públicos, 
desencorajando os estudantes a ingressarem num 
curso de direito.  

II. Os fatores econômicos e mercadológicos têm um 
peso determinante na hora da escolha da profissão, 
porque em algumas carreiras há mais chances de se 
conseguir um emprego depois da faculdade. As 
notícias de carência de engenheiros para o mercado 
de trabalho fizeram com que as Engenharias se 
tornassem os cursos mais promissores para os 
próximos anos.  

III. O desenvolvimento tecnológico e o empreendimento 
em construção no Brasil são fatores que vêm 
desfavorecendo a inserção dos profissionais de 
engenharia no mercado de trabalho.  
 

É VERDADEIRO o exposto no(s) item(ns): 
 
A. I 
B. I e II 
C. II e III 
D. I e III 
E. III. 

 
5. Estado e planos de saúde oferecem poucos serviços aos 

profissionais. 
 

O trecho destacado na oração acima exerce a função 
sintática de: 

 
A. Complemento nominal. 
B. Objeto indireto. 
C. Objeto direto. 
D. Sujeito. 
E. Predicado. 

 
6. "É uma área em que o jovem pode apostar para os 

próximos anos, porque a demanda deverá seguir alta." (2º 
parágrafo) 

 
Gil Lúcio Almeida, afirma que a queda dos calouros 
ocorre porque Estado e planos de saúde oferecem poucos 
serviços aos profissionais, além de concederem "baixa 
remuneração". (5º parágrafo) 

 
As palavras destacadas, nos dois trechos acima, exprimem 
respectivamente a idéia de: 

 
A. Explicação - causa. 
B. Consequência - explicação. 
C. Conclusão – causa. 
D. Explicação – consequência. 
E. Explicação – conclusão. 

 
7. Os calouros têm perdido interesse pelos cursos de direito e 

administração, os mais procurados do país, e pelas 
carreiras de saúde e educação. 

 
Assinale a opção que contém a explicação ADEQUADA 
para o uso das vírgulas no trecho acima. 

 

A. Marcam uma pausa para destacar o período do 
acontecimento, que é enunciado na oração a seguir. 

B. Intercalam o adjunto adverbial que aparece no meio de 
oração. 

C. Separam uma oração subordinada anteposta à principal. 
D. Isolam uma oração intercalada ou interferente. 
E. Isolam uma explicação sobre o que foi dito anteriormente. 

 
8. Diretor da Associação Brasileira de Educação em 

Engenharia, Vanderli Fava de Oliveira, diz que o 
crescimento da área é insuficiente. "Para chegarmos ao 
nível de países desenvolvidos, precisamos dobrar o 
número de engenheiros formados por ano." 

 
Assinale a opção que indica o tempo e o modo em que 
estão flexionadas as formas verbais destacadas, 
respectivamente, no fragmento acima. 

 
A. Presente do subjuntivo – futuro do indicativo – presente 

do indicativo. 
B. Presente do indicativo – pretérito imperfeito do subjuntivo 

– presente do subjuntivo. 
C. Pretérito perfeito do indicativo – futuro do presente do 

indicativo – presente do subjuntivo. 
D. Presente do indicativo – futuro do subjuntivo – presente 

do indicativo. 
E. Presente do subjuntivo – futuro do presente do indicativo 

– pretérito perfeito do indicativo. 
 

9. Já a procura por administração e direito caiu 10% e 6%, 
respectivamente. 

 
Quanto às classes de palavras, os vocábulos, no trecho 
acima, destacados são respectivamente: 

 
A. Advérbio – verbo – adjetivo – adjetivo. 
B. Adjetivo – verbo – substantivo – advérbio. 
C. Adjetivo – substantivo – adjetivo – adjetivo. 
D. Adjetivo – substantivo – substantivo – advérbio. 
E. Advérbio – substantivo – substantivo – advérbio. 

 
10. Observe a concordância verbal dos itens abaixo. 

 
I. Os Estados Unidos investem muito em tecnologia. 

II. Muita raiva e indignação dominavam suas ações.  
III. Prédios, árvores, postes, tudo veio abaixo. 

 
Está(ão) CORRETO(s): 

 
A. Apenas I. 
B. Apenas II. 
C. Apenas I e II. 
D. Apenas I e III. 
E. I, II e III 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11. Nos seis primeiros meses do Governo, a equipe da SEE 

visitou as 12 Gerências Regionais de Ensino da Paraíba, 
com o projeto _______________ . “Ao visitarmos escolas 
percebemos a urgência em realizar um trabalho junto aos 
gestores para que eles possam não só utilizar os recursos 
do FNDE, mas também realizar o monitoramento desses 
recursos que vão para a escola, e o Programa Formação 
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pela Escola vem atender a essa necessidade”, destaca 
Antonieta Nóbrega.  

 
(http://www.pbacontece.com.br, 08/08/2011) 

 
O projeto instituído pela Secretaria de Estado da Educação 
(SEE) a que a notícia se refere e que preenche a lacuna 
CORRETAMENTE é: 

 
A. Caravana da Educação. 
B. Percursos da Educação Estadual. 
C. Caravana do Desenvolvimento Educacional. 
D. Caminhos da Gestão Participativa. 
E. Visão Panorâmica da Educação da Paraíba. 
 
12. O Hamas, grupo radical islâmico que controla a Faixa de 

Gaza, anunciou no início do sábado, 20 (pelo horário 
local), que não está mais comprometido com uma trégua 
com Israel. O comunicado foi transmitido por uma rádio 
do Hamas depois que Israel bombardeou a Faixa de Gaza 
por dois dias com ataques aéreos em resposta a foguetes e 
ataques que mataram oito israelenses na quinta-feira. "Não 
há mais qualquer trégua com o inimigo", disse o 
comunicado, numa medida que poderá abrir caminho para 
os radicais intensificarem a violência contra Israel.  

 
(http://www.estadao.com.br, 19/08/2011) 

 
O pacto de paz entre o Hamas e Israel estava em vigor 
desde o fim da guerra no início do ano de: 

 
A. 2007. 
B. 2008. 
C. 2009.  
D. 2010. 
E. 2011. 

 
13. Uma das vítimas das chuvas que atingiram a Paraíba no 

último fim de semana, o menino José Deyvison dos 
Santos, 10, foi protagonista de um filme sobre preconceito 
e trabalho infantil. O documentário foi produzido por 
alunos do curso de extensão em Produção de 
Documentário da UEPB (Universidade Estadual da 
Paraíba). O filme foi apresentado pela primeira vez ontem 
(20), mesmo dia em que o corpo de Deyvison foi 
encontrado pelos bombeiros.  

 
(http://www1.folha.uol.com.br, 21/07/2011)  

 
O nome do documentário em que José Deyvison e sua 
família aparecem é: 

 
A. Quando Eu Crescer.  
B. O Menino é Pai do Homem. 
C. Chega de Preconceito. 
D. O Menino e o Trabalho. 
E. Infância Perdida. 

 
14. Celebrações marcam os 426 anos de João Pessoa.  No dia 

do aniversário da cidade, o Movimento Varadouro 
Cultural promove a mobilização _______________, 
defendendo a mudança da bandeira da Paraíba. O evento 
acontece durante todo o dia nas casas de cultura e ruas do 
Varadouro, no Centro, com exposições de arte, rodas de 

conversas, apresentações musicais, exibição de vídeos, 
entre outros.  

http://www.portalcorreio.com.br, 05/08/2011 
 

Assinale a opção que completa corretamente a lacuna da 
notícia. 

 
A. Espírito do Povo. 
B. Melhor Símbolo para Paraíba. 
C. Nossa Bandeira é a Cultura. 
D. Negamos Bandeira. 
E. A Bandeira é Nossa Cara. 

 
15. Senado aprova anistia a bombeiros do Rio que tomaram 

quartel no começo de junho. O plenário do Senado 
aprovou nesta quinta-feira (11) projeto de lei do senador 
Lindbergh Farias (PT-RJ) que anistia de infrações 
previstas no Código Penal Militar e no Código Penal os 
bombeiros do Rio de Janeiro. A proposta segue para 
análise da Câmara dos Deputados. Se aprovada pelos 
deputados, a proposta vai à sanção presidencial. 

 
 (http://g1.globo.com, 11/08/2011)  

 
Os Bombeiros foram detidos no começo de junho por: 

 
A. Redução da jornada de trabalho sem permissão superior. 
B. Quebra de sigilo profissional. 
C. Participação em movimento para reivindicar melhores 

salários. 
D. Omissão de socorro aos desabrigados das enchentes 

juntamente com a defesa civil. 
E. Não realização de negociações de bônus com seus 

familiares. 
 

16. O secretário-executivo do Ministério do Turismo, 
Frederico Silva da Costa, está entre 38  presos na 
Operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã desta 
terça-feira (9). Conforme a PF, a ação visa "combater o 
desvio de recursos públicos destinados ao Ministério do 
Turismo por meio de emendas parlamentares ao 
orçamento da União".  

 
(http://www.portalcorreio.com.br, 09/08/2011) 

 
Nome da operação que investiga desvio de verbas com o 
suposto envolvimento de servidores e integrantes da 
cúpula da pasta, além de entidades privadas que firmaram 
convênios com o ministério é. 

 
A. Operação Radar. 
B. Operação Hiena. 
C. Operação Highlander. 
D. Operação Carniça. 
E. Operação Voucher.  

 
17. Com o apoio do Governo do Estado, durante toda a manhã 

desta quinta-feira (11), uma equipe da Rede Globo fez a 
escolha de locais onde serão produzidas as cenas da 
novela na Paraíba. A equipe voltará no dia 27 desse mês, 
já para produzir as cenas. “Estamos escolhendo os lugares 
em que ocorrerão as cenas, um trabalho de preparação 
importante para diretores, atores, técnicos e 
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coadjuvantes”, disse Durval Leal, produtor de locação da 
Rede Globo na Paraíba.  

 
(http://www.wscom.com.br, 11/08/2011) 

 
Para servir de cenário à novela, os produtores da Rede 
Globo escolheram: 

 
A. Praia de Tambaba – Conde. 
B. Monumento Natural do Vale dos Dinossauros – Sousa. 
C. Parque Estadual Pedra da Boca – Araruna. 
D. Distrito da Ribeira de Cabaceiras e Lajedo de Pai Mateus 

– Cabaceiras. 
E. Forte de Santa Catarina – Cabedelo. 

 
18. A crise na Líbia também teve repercussão no Brasil. Na 

sede da embaixada da Líbia, em Brasília, um grupo de 
manifestantes invadiu a embaixada. Eles expulsaram o 
embaixador e hastearam a antiga bandeira da Líbia, que 
os rebeldes usam como símbolo da revolução. Houve 
confronto entre manifestantes e funcionários da 
embaixada.  

 
http://g1.globo.com/jornal-nacional, 19/08/2011 

 
O tumulto e as agressões físicas ocorreram entre os 
partidários e adversários do ditador: 

 
A. Salem Zubeidi. 
B. Muammar Gaddafi. 
C. Omar Al-Bashir. 
D. Mahmoud Ahmadinejad. 
E. Fidel Castro. 

 
19. Prêmios Nobel vão pesquisar no Brasil. Dois ganhadores 

do prêmio Nobel de Química serão os primeiros 
pesquisadores de prestígio internacional a ingressar no 
Programa Ciência Sem Fronteiras do Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Ada Yonath - 
premiada em 2009 - e Kurt Wüthrich - laureado em 2002 - 
deverão passar um trimestre por ano, ao longo dos 
próximos três anos, em um laboratório do País.  

 

(http://www.estadao.com.br, 19/08/2011) 

 
As nacionalidades dos pesquisadores Ada Yonath e Kurt 
Wüthrich são RESPECTIVAMENTE: 

 
A. Canadense e alemão. 
B. Americana e polonês. 
C. Francesa e sueco. 
D. Russa e dinamarquês. 
E. Israelense e suíço. 

 
20. Nova lei penal tem gerado um boom na cobrança de 

fiança no país. De acordo com dados do Ministério da 
Justiça, somente no primeiro mês da aplicação da nova 
regra – que entrou em vigor no dia 4 de julho – o total 
arrecadado pelo Funpen (Fundo Penitenciário Nacional) 
com fianças aumentou em cerca de 308%, na comparação 
entre julho de 2010 e julho de 2011. 

 
 (http://www.portalcorreio.com.br/noticias, 11/08/2011)  

 

Assinale a opção CORRETA a respeito da  Lei 12.403/11.  
 
A. Modifica o Regimento Interno das penitenciárias 

brasileiras. 
B. Substitui as penalidades pelos crimes homofóbicos  no 

Código de Processo Penal. 
C. Define a redução dos valores de indenização para a 

família das vítimas. 
D. Modifica a estrutura dos órgãos penitenciários brasileiros. 
E. Altera o Código de Processo Penal para criar mecanismos 

alternativos à prisão preventiva – as chamadas medidas 
cautelares.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Em relação às ações e serviços de saúde que integram o 

SUS, analise as afirmativas a seguir. 
 
I. São desenvolvidas de acordo com as diretrizes 

previstas no artigo 198 da Constituição Federal. 
II. Devem obedecer aos princípios da preservação da 

autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 
física e mental. 

III. É facultativa para os serviços privados contratados 
ou conveniados que integram o SUS, a obediência ao 
princípio da universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Se somente a afirmativa I estiver correta. 
B. Se somente a afirmativa III estiver correta. 
C. Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
D. Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
E. Se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
22. Segundo o art. 200 da Constituição Federal/88, é 

atribuição do SUS, na sua competência nacional: 
 

A. A descentralização para os municípios dos serviços e das 
ações de saúde. 

B. A vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
C. A coordenação da rede estadual de laboratórios de saúde 

pública e hemocentros. 
D. A execução dos serviços de vigilância epidemiológica e 

de saúde do trabalhador. 
E. A formação de consórcios administrativos 

intermunicipais. 
 
23. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal: “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantida mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”. 

 
Quanto ao direito à saúde e à sua garantia, analise as 
afirmativas a seguir. 

 
I. A execução de ações de vigilância sanitária, a 

vigilância nutricional e a orientação alimentar, a 
colaboração na proteção ao meio ambiente e a 
participação no controle e na fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 
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produtos psicoativos, tóxicos e radioativos são ações 
incluídas no campo de atuação do SUS. 

II. O SUS é constituído tanto pelas ações e serviços de 
saúde prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais quanto pela 
administração direta e indireta. 

III. O estado tem o dever de garantir a execução de 
políticas econômicas e sociais que visem à redução de 
risco de doenças e outros agravos e de estabelecer as 
condições que assegurem o acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Se somente a afirmativas II estiver correta. 
B. Se somente a afirmativa III estiver correta. 
C. Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
D. Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
E. Se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
24.Em nosso país, as ações e serviços de saúde são 

considerados de relevância pública e devem ser 
organizados de acordo com as seguintes diretrizes: 

 
A. Prevenção, assistência e reabilitação. 
B. Universalidade, eqüidade e integralidade. 
C. Gratuidade, universalidade e eqüidade. 
D. Universalidade, gratuidade e integralidade. 
E. Descentralização, atendimento integral e participação da 

comunidade. 
 
25. Com relação à política de recursos humanos do Sistema 

Único de Saúde – SUS é CORRETO afirmar que: 
 

A. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento 
poderão ser exercidos em regime de tempo integral ou 
parcial. 

B. É valorizada a dedicação exclusiva aos serviços do SUS. 
C. os servidores não poderão exercer suas atividades em mais 

de um estabelecimento do SUS. 
D. qualquer servidor poderá exercer suas atividades em mais 

de um estabelecimento do SUS, desde que haja 
compatibilidade de horário entre as jornadas de trabalho. 

E. tem como um de seus objetivos a organização de um 
sistema de formação de recursos humanos em todos os 
níveis de ensino, exceto de pós-graduação. 

 
26. Com relação ao Conselho Municipal de Saúde, é 

CORRETO afirmar que 
 

A. Constitui-se na única instância colegiada do SUS com 
caráter deliberativo. 

B. É constituído exclusivamente por representantes do 
governo, profissionais de saúde e usuários. 

C. Atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde do município, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros. 

D. Suas decisões independem de homologação pelo chefe do 
poder legalmente constituído na esfera municipal. 

E. Tem sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Conselho 
Estadual de Saúde. 

 

27. O controle da tuberculose requer 
 

A. A disponibilização de medicamentos e obrigatoriedade de 
tratamento do doente. 

B. O isolamento respiratório do doente durante o tratamento 
e a realização de busca ativa dos comunicantes. 

C. A criação de vínculo com o paciente e comunicação da 
ocorrência aos colegas de trabalho. 

D. A vacinação com BCG de todos os comunicantes e 
disponibilização de medicamentos. 

E. A criação de vínculo com o paciente e a realização de 
busca ativa dos comunicantes. 

 
28. O exame sorológico anti-HIV deve ser oferecido a todos 

os pacientes com diagnóstico de tuberculose: 
 

A. Confirmado 
B. Suspeito 
C. Confirmado somente quando associado a fatores de risco 

do HIV 
D. Extra-pulmonar suspeito 
E. Pulmonar somente 
 
29. NÃO faz parte da lista nacional de agravos de notificação 

compulsória a (o): 
 

A. Peste 
B. Antraz 
C. Paralisia flácida aguda 
D. Cólera 
E. Varicela 
 
30. Constitui uma medida de prevenção secundária o  

 
A. Vacinação 
B. Diagnóstico precoce 
C. Educação em saúde 
D. Reabilitação 
E. Aconselhamento genético 
   
31. Com relação ao preparo e à administração de 

medicamentos, considere o seguinte caso: 
 

“A medicação analgésica fixa de um paciente internado 
não foi administrada no horário previsto. A equipe relata 
que não o fez porque o paciente estava dormindo e não 
tinha relatado dor.” 

 
Esse ato deve ser caracterizado como: 

 
A. Indisciplina. 
B. Indiferença. 
C. Regligência. 
D. Imperícia. 
E. Imprudência 
 
32. A sondagem gástrica é um procedimento muito utilizado 

na Terapia Intensiva Neonatal. O técnico de enfermagem 
atuando em neonatologia deve estar atento aos sinais 
clínicos que possam evidenciar possíveis complicações 
dessa técnica. 

 
Assinale a alternativa que indique esses sinais clínicos. 
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A. Taquicardia e perfuração do trato gastrointestinal. 
B. Hipoglicemia e hipercalemia. 
C. Apneia e perfuração do trato gastrointestinal. 
D. Hipercalemia e apneia. 
E. Hiperglicemia e hiponatremia. 
 
33. Em relação aos cuidados de enfermagem sobre a 

conservação e infusão da nutrição parenteral (NP), a boa 
prática recomenda: 

 
A. Adicionar oligoelementos à solução já preparada. 
B. Expor a solução por mais de 72 horas sob temperatura 

ambiente. 
C. Trocar o equipo somente na administração da terceira 

bolsa. 
D. Aquecer com foco de luz para atingir a temperatura ideal 

antes de administrar a NP. 
E. Ser de responsabilidade do enfermeiro o recebimento da 

NP vinda da farmácia. 
 
34. Na infecção, a febre é uma conseqüência 

 
A. Do aumento do catabolismo das proteínas. 
B. Da diminuição da vasodilatação periférica. 
C. Da excreção de aminoácidos por via hepática. 
D. Da secreção de cortisol pela adrenal. 
E. Da queima de gorduras saturadas. 
 
35. Quando se fala do cuidado ético de enfermagem, está-se 

pensando em 
 

A. Deveres do cliente e direitos do profissional. 
B. Prescrições sobre certo e errado contidas no Código de 

Ética Profissional. 
C. Direitos, deveres e responsabilidades e do profissional. 
D. Implicações decorrentes do relacionamento pessoal entre 

cliente e profissional. 
E. Simetria de poder nas relações com o cliente e outros 

profissionais. 
 
36. A maturidade sexual ocorre em idades diferentes em 

indivíduos do sexo masculino e feminino, sendo esperado 
 

A. O aumento do testículo e escroto a partir dos 11,6 anos de 
idade para os adolescentes. 

B. O aparecimento de broto mamário a partir dos 12,7 anos 
de idade para as adolescentes. 

C. A mudança da voz e aparecimento de pelos faciais a partir 
dos 13,9 anos para os adolescentes. 

D. A ocorrência de menarca e ciclos menstruais irregulares a 
partir dos 14,5 anos para as adolescentes. 

E. O engrossamento dos pelos pubianos a partir dos 15,3 
anos para adolescentes de ambos os sexos. 

 
37. A esterilização de instrumentais cirúrgicos deve ser feita 

em 
 

A. Estufa, a 160 graus Celsius por 1 hora. 
B. Autoclave com alta pressão a 130 graus Celsius por meia 

hora. 
C. Cápsula de peróxido de hidrogênio a 30 graus Celsius por 

2 horas. 
D. Câmara de óxido de etileno a 40 graus Celsius por 12 

horas. 

E. Solução de glutaraldeído à temperatura ambiente por 3 
horas. 
 

38. Numere as doenças com base nas informações dos itens 
abaixo:  

 
1. Eliminação de sangue pela boca proveniente do 

sistema respiratório. 
2. Níveis de gás carbônico, nos tecidos, acima do normal.  
3. Coloração azul arroxeada da pele e mucosas por 

diminuição de oxigênio.  
4. Deficiência de oxigênio nos tecidos.  
5. Dificuldade de respirar, exceto quando em posição 

ereta ou sentado.  
 
(  ) Cianose 
(  ) Ortopnéia 
(  ) Hemoptise 
(  ) Hipercapnia 
(  ) Hipóxia 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta a SEQÜÊNCIA 
CORRETA da coluna da direita, de cima para baixo. 

 
A. 5, 3, 1, 4, 2. 
B. 3, 2, 4, 1, 5. 
C. 3, 5, 1, 2, 4. 
D. 1, 2, 3, 4, 5. 
E. 4, 2, 5, 1, 3. 
 
39. Em que posição deve ser colocado (na mesa cirúrgica) um 

paciente a ser submetido a uma cirurgia de órgão pélvico e 
genitais? 

 
A. Trendelemburg reversa. 
B. Decúbito ventral. 
C. Fowler modificada. 
D. Litotômica. 
E. Trendelemburg. 
 

40. São medidas para o tratamento da hipertensão: 
 

A. Terapia com sais de sódio e diuréticos, insulina e dieta. 
B. Terapia com betabloqueadores diuréticos e inibidores 

enzima de conversão, mudança de estilo de vida e dieta. 
C. Terapia com hormônios tireoidianos, mudança do estilo de 

vida e dieta. 
D. Terapia com diuréticos e insulina, exercícios e dieta. 
E. Terapia com antibióticos, diuréticos e hipoglicemiantes 

orais, dieta e exercícios físicos. 
 
_________________________________________________ 
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