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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 150 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.

• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os

programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que

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

há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos

mencionados.

• Sempre que utilizadas, as siglas subseqüentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte forma:

DF = Distrito Federal; STF = Supremo Tribunal Federal; STJ = Superior Tribunal de Justiça.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Hoje o sistema isola, atomiza o indivíduo. Por isso1

seria importante pensar as novas formas de comunicação.
Mas o sistema também nega o indivíduo. Na economia, por
exemplo, mudam-se os valores de uso concreto e qualitativo4

para os valores de troca geral e quantitativa. Na filosofia
aparece o sujeito geral, não o indivíduo. Então, a diferença
é uma forma de crítica. Afirmar o indivíduo, não no sentido7

neoliberal e egoísta, mas no sentido dessa idéia da diferença
é um argumento crítico. Em virtude disso, dessa discussão
sobre a filosofia e o social surgem dois momentos10

importantes: o primeiro é pensar uma comunidade auto-
reflexiva e confrontar-se, assim, com as novas formas de
ideologia. Mas, por outro lado, a filosofia precisa da13

sensibilidade para o diferente, senão repetirá apenas as
formas do idêntico e, assim, fechará as possibilidades do
novo, do espontâneo e do autêntico na história. Espero que16

seja possível um diálogo entre as duas posições em que
ninguém tem a última palavra.

Miroslav Milovic. Comunidade da diferença.

Relume Dumará, p. 131-2 (com adaptações).

Com referência às idéias e às estruturas lingüísticas do texto
acima, julgue os itens a seguir.

1 Depreende-se do texto que “pensar as novas formas de
comunicação” (R.2) significa isolar ou atomizar o indivíduo.

2 Preservando-se a correção gramatical do texto, bem como
sua coerência argumentativa, a forma verbal “mudam-se”
(R.4) poderia ser empregada também no singular.

3 O conectivo “Então” (R.6) estabelece uma relação de tempo
entre as idéias expressas em duas orações.

4 A partir do desenvolvimento das idéias do texto, conclui-se
que a palavra “crítico” (R.9) está sendo empregada como
crucial, perigoso.

5 O emprego de “Em virtude disso” (R.9) mostra que,
imediatamente antes do termo “o social” (R.10) está
subtendida a preposição de, que, se fosse explicitada, teria
de ser empregada sob a forma do.

6 A expressão “por outro lado” (R.13) explicita a
caracterização do segundo dos “dois momentos importantes”
(R.10-11).

7 Como o último período sintático do texto se inicia pela idéia
de possibilidade, a substituição do verbo “tem” (R.18) por
tenha, além de preservar a correção gramatical do texto,
ressaltaria o caráter hipotético do argumento.

O agente ético é pensado como sujeito ético, isto é,1

como um ser racional e consciente que sabe o que faz, como
um ser livre que escolhe o que faz e como um ser
responsável que responde pelo que faz. A ação ética é4

balizada pelas idéias de bem e de mal, justo e injusto, virtude
e vício. Assim, uma ação só será ética se consciente, livre e
responsável e será virtuosa se realizada em conformidade7

com o bom e o justo. A ação ética só é virtuosa se for livre
e só o será se for autônoma, isto é, se resultar de uma decisão
interior do próprio agente e não de uma pressão externa.10

Evidentemente, isso leva a perceber que há um conflito entre
a autonomia da vontade do agente ético (a decisão emana
apenas do interior do sujeito) e a heteronomia dos valores13

morais de sua sociedade (os valores são dados externos ao
sujeito). Esse conflito só pode ser resolvido se o agente
reconhecer os valores de sua sociedade como se tivessem16

sido instituídos por ele, como se ele pudesse ser o autor
desses valores ou das normas morais, pois, nesse caso, ele
será autônomo, agindo como se tivesse dado a si mesmo sua19

própria lei de ação.
Marilena Chaui. Uma ideologia perversa.

In: Folhaonline, 14/3/1999 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito da organização das estruturas
lingüísticas e das idéias do texto acima.

8 Depreende-se do texto que “agente” e “sujeito”, ambos na
linha 1, não são sinônimos, embora possam remeter ao
mesmo indivíduo.

9 De acordo com as relações argumentativas do texto, se uma
ação não for “virtuosa” (R.7), ela não resulta de decisão
interior; se não for “ética” (R.6), ela não será consciente, livre
e responsável.

10 É pela acepção do verbo levar, em “leva a perceber” (R.11),
que se justifica o emprego da preposição “a” nesse trecho, de
tal modo que, se for empregado o substantivo
correspondente a “perceber”, percepção, a preposição
continuará presente e será correto o emprego da crase: à
percepção.

11 Os sinais de parênteses nas linhas de 12 a 15 têm a função de
organizar as idéias que destacam e de inseri-las na
argumentação do texto; por isso, sua substituição pelos sinais
de travessão preservaria a coerência textual e a correção do
texto, mas, na linha 15, o ponto final substituiria o segundo
travessão.

12 A expressão “Esse conflito” (R.15) tem a função textual de
recuperar a idéia de “heteronomia” (R.13).

13 A organização das idéias no texto mostra que, em suas duas
ocorrências, o pronome “ele”, na linha 17, refere-se
textualmente a “agente” (R.15).
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Aceitar que somos indeterminados naturalmente,1

que seremos lapidados pela educação e pela cultura, que

disso decorrem diferenças relevantes e irredutíveis aos genes

é muito difícil. Significa aceitarmos que há algo muito4

precário na condição humana. Parte pelo menos dessa

precariedade ou indeterminação alguns chamarão liberdade.

Porém nem mesmo a liberdade é tão valorizada quanto se7

imagina. Ela implica responsabilidades. 

Parece que se busca conforto na condição de coisa.

Se eu for objeto, isto é, se eu for natureza, meus males10

independem de minha vontade. Aliás, o que está em

discussão não é tanto o que os causou, mas como resolvê-los:

se eu puder solucioná-los com um remédio ou uma cirurgia,13

não preciso responsabilizar-me, a fundo, por eles. Tratarei a

mim mesmo como um objeto.

A postura das ciências humanas e da psicanálise é16

outra, porém. Muito da experiência humana vem justamente

de nos constituirmos como sujeitos. Esse papel é pesado. Por

isso, quando entra ele em crise — quando minha liberdade19

de escolher amorosa ou política ou profissionalmente resulta

em sofrimento —, posso aliviar-me procurando uma solução

que substitua meu papel de sujeito pelo de objeto.22

Roberto Janine Ribeiro. A cultura ameaçada pela natureza.

Pesquisa Fapesp Especial, p. 40 (com adaptações).

Considerando o texto acima, julgue os itens subseqüentes.

14 O emprego de verbos e pronomes como “somos” (R.1), “se

busca” (R.9), “eu” (R.10) e “minha” (R.11) mostra que os

argumentos se opõem pela ligação de alguns a um sujeito

coletivo e, de outros, a um sujeito individual, associando o

coletivo a sujeito social e o individual a objeto, coisa. 

15 As orações que precedem “é” (R.4) constituem o sujeito que

leva esse verbo para o singular.

16 A substituição de primeira pessoa do plural em “aceitarmos”

(R.4) pela forma correspondente não-flexionada, aceitar,

manteria coerente a argumentação, mas provocaria

incorreção gramatical.

17 Dadas as relações de sentido do texto, os dois últimos

períodos do primeiro parágrafo poderiam ser ligados pelo

termo porque. Nesse caso, o ponto final que encerra o

primeiro desses períodos deveria ser retirado e o termo “Ela”

(R.8) deveria ser escrito com letra minúscula.

18 A função sintática exercida por “a mim mesmo”, em

“Tratarei a mim mesmo” (R.14-15) corresponde a me e, por

essa razão, também seria gramaticalmente correta a seguinte

redação: Tratarei-me.

19 O deslocamento do travessão na linha 21 para logo depois de

“profissionalmente” (R.20) preservaria a correção gramatical

do texto e a coerência da argumentação, com a vantagem de

não acumular dois sinais de pontuação juntos.

Julgue o item abaixo, relativo a redação de correspondência
oficial.

20 Respeita as normas de redação de documento oficial o
seguinte exemplo para a parte final de um relatório:

3. A fim de que sejam evitados novos fatos dessa natureza,
sugerimos uma divulgação mais bem consubstanciada nos

dispositivos legais que norteiam o funcionamento do referido
Departamento que desde o advento de sua criação vem

melhorando a olhos vistos no atendimento aos seus objetivos.

Respeitosamente

Brasília, 3.º de abril de 2008

A escalada nos preços dos alimentos diante da forte
demanda no mercado mundial mobiliza autoridades em todo o
planeta. Desde o ano passado, os preços de alimentos subiram em
média 40%. Nos últimos três anos, a alta foi de 83%. O
presidente Lula, na Holanda, disse que é necessário produzir mais
em nível mundial, mas que não se pode culpar o investimento nos
biocombustíveis pela pressão. Segundo ele, o aumento dos preços
de alimentos se dá pelo fato de “as pessoas pobres estarem
começando a comer” em lugares como China, Índia e América
Latina. Para o representante da Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e Alimentação (FAO) no Brasil, a crise
mundial de alimentos é fruto de ataque especulativo.

Jornal do Brasil, 11/4/2008, p. A17 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando
aspectos significativos do atual panorama da economia mundial,
julgue os itens que se seguem.

21 Independentemente das razões que levaram à atual escalada
nos preços dos alimentos, é correto afirmar que é da natureza
das economias de mercado a majoração do preço de
mercadorias quando a demanda por elas é maior do que a
produção existente.

22 Infere-se do texto que países ricos, emergentes ou pobres,
além de organismos multilaterais e de especialistas em geral,
concordam quanto à identificação da causa comum
determinante para o quadro de inflação dos alimentos hoje
existente no mundo. 

23 No atual cenário mundial, China e Índia se apresentam como
países que emergem vigorosamente na economia mundial,
o que prova estar em franco declínio a acentuada
competitividade que sempre caracterizou a globalização.

24 Depreende-se das palavras do presidente Lula que o Brasil
fez a opção estratégica de ampliar seus espaços no comércio
global mediante o aumento da capacidade brasileira de
produzir etanol ainda que às expensas da redução das áreas
de plantio de alimentos.

25 Um exemplo de ataque especulativo que atinge o setor de
alimentos, na linha argumentativa utilizada pelo
representante da FAO no Brasil, seria a ampliação dos
investimentos para a compra de commodities agrícolas.
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Em uma inesperada e rara condenação pública à

violência no Tibete e à falta de liberdade de imprensa na China,

o presidente do Comitê Olímpico Internacional classificou como

crise as manifestações populares ocorridas em Londres, Paris e

São Francisco, por onde passou a tocha olímpica. Ele deixou

claro o desagrado da comunidade esportiva internacional com a

repressão ao Tibete e apelou à China para que cumpra o

compromisso moral de respeitar os direitos humanos.

O Parlamento Europeu sugeriu um boicote à abertura dos jogos

e exortou os líderes dos 27 países da União Européia (UE) a

tomar uma decisão conjunta.

O Globo, 11/4/2008, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as

múltiplas ramificações do tema por ele abordado, julgue os itens

subseqüentes.

26 Infere-se do texto que, na atualidade, ao contrário do que

ocorria no passado, há inédita apropriação política de

eventos esportivos de grande repercussão junto à opinião

pública, como é o caso dos Jogos Olímpicos.

27 Sede das Olimpíadas de 2008, a China atravessa fase de

excepcional crescimento econômico, ampliando seus níveis

de consumo e participação no mercado global, ao mesmo

tempo em que mantém um regime político forte que não se

identifica com o modelo ocidental de democracia.

28 Por ser um bloco bastante homogêneo, cujos integrantes se

equiparam quanto ao estágio de desenvolvimento econômico

e às práticas políticas democráticas, a UE conduz uma

política externa consensualmente aprovada pelo Parlamento

Europeu, cujas decisões têm força de lei e caráter

impositivo. 

29 Os acontecimentos que envolveram a passagem da tocha

olímpica pelas diversas cidades mencionadas no texto

expressam uma forma de posicionamento político de setores

da sociedade contemporânea em face de determinadas

situações, a exemplo da condenação ao terrorismo e da

crítica aos rumos da globalização e ao desrespeito aos

direitos humanos. 

30 Em tempos de globalização, as disputas esportivas,

sobretudo aquelas que envolvem as modalidades de maior

apelo popular, também se subordinam aos mecanismos da

economia de mercado, o que implica altos investimentos,

grandes estruturas e possibilidades de lucros expressivos.

A figura acima ilustra uma janela do Windows XP, denominada

Atividades, que contém uma pasta e dois arquivos. Com relação a

essa figura e ao Windows XP, julgue os itens a seguir.

31 Ao se clicar o ícone  e, em seguida, se clicar ,

o ícone  será reposicionado, passando a ser

exibido entre os ícones  e .

32 A seguinte seqüência de ações permite abrir o arquivo

associado ao ícone : clicar o referido ícone; clicar

o menu Arquivo; na lista de opções disponibilizadas, clicar a

opção Abrir.

A figura acima ilustra uma janela do Word 2003, com um

documento em processo de edição. Com relação a essa figura e

ao Word 2003, julgue os itens de 33 a 36. 

33 No menu , encontram-se recursos que permitem

recortar ou copiar uma seleção do documento em edição.

Esse menu também disponibiliza o recurso denominado

Selecionar tudo.
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34 Para se sublinhar a palavra “precipuamente”, é suficiente

aplicar um clique duplo nessa palavra e, em seguida, clicar

o botão . Ao se clicar novamente esse botão, o

sublinhado será desfeito.

35 Ao se clicar o botão , será aberta a janela denominada

Parágrafo, que permite, entre outras ações, selecionar e

imprimir um parágrafo ou um conjunto de parágrafos do

documento em edição.

36 Para se substituir, no texto apresentado, o termo

“Constituição Federal” pela sigla CF, é suficiente realizar a

seguinte seqüência de ações: selecionar o referido termo;

digitar a sigla CF.

A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 7 (IE7),

na qual é exibida parte de uma página da Web. Com relação a

essa janela, ao IE7 e a conceitos relacionados à Internet e(ou) a

intranet, julgue os itens que se seguem.

37 A seqüência de caracteres http://www.google.com.br é um

exemplo de endereço na Internet. Nesse endereço, os

caracteres http identificam um protocolo.

38 Ao se clicar o botão , é aberto o programa Outlook

Express, que permite o envio e o recebimento de mensagens

de correio eletrônico, mediante o acesso, para cada usuário,

a uma conta de correio eletrônico.

39 Ao se digitar, no campo específico para inclusão de palavras

para pesquisa, as palavras Supremo Tribunal e se clicar o

botão , será iniciada uma busca por

páginas que contenham a expressão exata, mas não páginas

que contenham as duas palavras na ordem invertida —

Tribunal Supremo.

40 Clicar o botão  faz que o menu Favoritos seja aberto. Esse

menu permite o acesso a páginas da Web que tenham sido

previamente incluídas em uma lista desse menu.

CONHECIMENTOS
COMPLEMENTARES

A respeito do direito constitucional, julgue os itens que se
seguem.

41 O STF tem jurisdição em todo o território nacional.

42 Compete ao STF processar e julgar originariamente o vice-
presidente da República nas infrações penais comuns.

43 O vice-governador do DF pode propor ação direta de
inconstitucionalidade perante o STF.

44 O litígio existente entre um organismo internacional e um
município deve ser julgado originariamente pelo STF.

45 Os direitos e as garantias fundamentais não podem ser
reconhecidos e aplicados aos estrangeiros em trânsito pelo
território nacional.

46 É possível a impetração de habeas corpus contra um hospital
particular que esteja privando um paciente do seu direito de
liberdade de locomoção.

47 Todos os tratados internacionais possuem força de lei
ordinária.

48 O STF possui competência para conhecer e julgar queixa-
crime contra o advogado-geral da União.

49 Os títulos de crédito constituídos em país estrangeiro, para
serem executados no Brasil, dependem de homologação pelo
STF.

50 Aos juízes do trabalho é concedida a competência para
julgar os crimes contra a organização do trabalho.

51 Um tribunal, ao elaborar seu regimento interno, exerce uma
função atípica legislativa.

52 Ministro do STF que cometa crime de responsabilidade
deverá ser processado e julgado pelo Senado Federal.

53 A criação de cargos de juiz da justiça estadual depende de
simples resolução do tribunal de justiça.

54 Os juízes estão submetidos à vedação constitucional da
filiação partidária, ainda que estejam afastados dos
respectivos cargos.

55 Compete ao STJ julgar os pedidos de extradição solicitados
por Estado estrangeiro e a concessão de exequatur às cartas
rogatórias.

A respeito do direito administrativo, julgue os itens subseqüentes.

56 O edital de um concurso público pode estabelecer limite
mínimo de idade para candidato, desde que exista expressa
previsão legal que autorize essa exigência.

57 Vencimento ou remuneração é a modalidade remuneratória
dos servidores submetidos a regime jurídico estatutário,
enquanto que salário é a contraprestação pecuniária paga aos
empregados públicos, regidos pela CLT.

58 Aproveitamento é um exemplo de preenchimento de cargo
por intermédio de provimento derivado.

59 A vacância sempre acarreta o rompimento definitivo do
vínculo jurídico entre o servidor e a administração.

60 As indenizações concedidas ao servidor público integram o
conceito de remuneração.

61 A licença por motivo de afastamento do cônjuge será por
prazo indeterminado e sem remuneração, sendo que o
período de fruição não é computado como tempo de serviço
para qualquer efeito.

62 Antes da aplicação de uma penalidade deve ser sempre
assegurado ao servidor o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
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Julgue os seguintes itens, relativos à Lei n.º 11.416/2006.

63 A Gratificação de Atividade Externa (GAE) será devida

exclusivamente aos ocupantes do cargo de analista judiciário

cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de

mandados e atos processuais de natureza externa.

64 O exercício de funções comissionadas de natureza gerencial

é privativo de servidores com formação superior.

65 O adicional de qualificação será devido a partir do dia da

conclusão do curso de especialização.

Maria e João, ambos analistas judiciários do STF, sendo

ele ocupante de cargo em comissão de CJ 3, iniciaram

relacionamento amoroso que resultou no nascimento de um filho.

Tal fato promoveu sérias desavenças entre o casal, já que João,

por ser casado, não assumiu suas responsabilidades como pai da

criança. Maria, então, propôs ação judicial contra João pelo

reconhecimento da paternidade, cumulada com pensão

alimentícia. João, além de se negar a fornecer material genético,

pagou R$ 300,00 ao oficial de justiça para demorar em citá-lo no

processo. Maria, chateada com o fato, falou mal de João enquanto

tomava café com Joana, sua amiga e servidora do STF, na

lanchonete que fica no anexo. Joana, por sua vez, estava no

referido local, tendo avisado a sua chefe que sairia do seu setor

para ir ao serviço médico, já que estaria com dor de cabeça, fato

esse inverídico. 

A respeito da situação hipotética apresentada e de acordo com o

Código de Ética dos Servidores do STF (CES/STF), julgue os

itens subseqüentes.

66 Ao dificultar a citação judicial e a produção de prova

processual, João não violou nenhuma norma de conduta do

CES/STF, já que o fato em questão não está relacionado à

sua atividade pública.

67 Com base no CES/STF, as penalidades passíveis de serem

impostas aos servidores envolvidos na referida situação são

apenas a advertência ou a censura.

68 Joana não cometeu infração ao código de ética ao mentir

para sua chefe, pois esse tipo de desculpa é comum no

serviço público, não havendo qualquer proibição de que os

servidores públicos possam lanchar, durante o expediente.

69 Ao falar mal de João para Joana, Maria cometeu infração ao

CES/STF, já que tal procedimento prejudica a reputação de

um outro servidor do STF.

70 Na situação descrita, a comissão de ética do STF, composta

por três membros, sendo um deles o secretário de controle

interno, que a preside, não tem competência para aplicar

sanções administrativas aos servidores envolvidos.

Acerca do Regimento Interno do STF, no que se refere à
organização do órgão, julgue os itens seguintes.

71 No caso de um cidadão propor reclamação no STF,
requerendo, nessa instância, assistência judiciária, cabe ao
presidente do STF decidir acerca da concessão ou não da
referida assistência antes de ocorrer a sua distribuição.

72 A comissão permanente de coordenação tem por atribuição
sugerir aos presidentes do tribunal e das turmas, bem como
aos ministros, medidas destinadas a prevenir decisões
discrepantes, aumentar o rendimento das sessões, abreviar a
publicação dos acórdãos e facilitar a tarefa dos advogados.

73 O diretor-geral, ao qual compete dirigir a Secretaria do STF,
deve ser indicado pelo presidente do tribunal, não carecendo
de ser aprovada pelo plenário do órgão a sua nomeação.

74 Preenchidos os requisitos legais para ocupar cargo público,
uma pessoa poderá ocupar cargo de auxiliar no gabinete de
um ministro do STF, mesmo não sendo servidor ocupante do
cargo efetivo.

75 Um procurador autárquico, mesmo que grande especialista
em matéria tributária, não poderá ser nomeado como
assessor de ministro, já que esse cargo deve ser ocupado por
servidores públicos efetivos do próprio STF.

76 A sobrinha de um ministro em atividade do STF não poderá,
mesmo que detentora de cargo efetivo do TST, ocupar
qualquer cargo em comissão no STF.

Com relação aos atos editados pelo STF, de acordo com seu
Regimento Interno, julgue os itens que se seguem.

77 Os atos normativos editados pelo tribunal ou por seus órgãos
e autoridades entram em vigor 45 dias após devidamente
publicados, salvo se dispuserem de modo diverso.

78 No Regimento Interno, a deliberação é definida como o ato
editado em matéria administrativa que, sem caráter
normativo, visa dar solução a casos determinados.

Ministro Gilmar Mendes

é eleito presidente do STF

O STF elegeu na tarde desta quarta-feira o ministro
Gilmar Mendes como presidente da corte para o biênio
2008-2010. Mendes, que atualmente é vice-presidente do STF,
substitui a ministra Ellen Gracie, atual presidente. O ministro
Cezar Peluso foi eleito vice-presidente.

Internet: <www.folhaonline.com.br> (com adaptações).

Com base no texto acima, e de acordo com o Regimento Interno
do STF, julgue os próximos itens.

79 A ministra Ellen Gracie, mesmo se for a ministra mais antiga
do STF, ao deixar o cargo de presidente do órgão não pode
presidir a turma que era composta pelo ministro Gilmar
Mendes.

80 O ministro Cezar Peluso não deixa de integrar a turma de
que é membro, pelo fato de passar a ocupar a vice-
presidência do órgão.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens seguintes acerca de problemas comuns em recém-

nascidos e lactentes.

81 A ocorrência de vômitos cíclicos que persistem por mais de

18 meses de idade pode estar associada à doença do refluxo

gastresofágico e, portanto, tal hipótese deve ser investigada

por meio de estudo radiológico de esôfago, estômago e

duodeno.

82 A constipação intestinal é comum em recém-nascidos,

especialmente em crianças amamentadas no peito, que

podem ficar alguns dias sem evacuar. Essa doença deve ser

tratada com o uso de medicamentos laxativos.

83 No exame físico do lactente que chora excessivamente, é

importante avaliar se há sinais de irritação, de lesões

cutâneas, bem como realizar palpação abdominal e exame da

região inguinal e das extremidades.

84 Para o tratamento do refluxo gastresofágico em crianças com

menos de um ano de idade, devem ser escolhidas as posições

pronação e decúbito lateral esquerdo. 

85 O impetigo bolhoso é causado pelo estreptococo beta-

hemolítico do grupo A e afeta a região periumbilical e a face

do recém-nascido, nas quais se formam bolhas que se

rompem facilmente e estão associadas a adenopatia e febre.

Recentemente, várias legislações têm sido elaboradas e diversas

políticas públicas de concepções abrangentes têm sido discutidas

com o objetivo de garantir o desenvolvimento sustentável e a

preservação da saúde pública. O plano de gerenciamento de

resíduos de serviços de saúde (RSS) vem contribuir para a

sensibilização dos responsáveis pelos estabelecimentos de saúde

no sentido do manejo correto desses resíduos. Acerca do tema em

apreço, julgue os itens a seguir.

86 Conforme resoluções da ANVISA e do CONAMA, todos os

serviços relacionados ao atendimento à saúde humana ou

animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de

trabalhos de campo, são considerados geradores de RSS.

87 Os RSS classificados no grupo B, equiparados aos resíduos

domiciliares, não apresentam risco biológico, químico ou

radiológico à saúde ou ao meio ambiente.

88 Os potenciais de risco dos RSS envolvem dois aspectos: um

associado ao manejo dos mesmos, em que acidentes surgem

devido a falhas no acondicionamento e à segregação dos

materiais perfurocortantes, e outro relacionado ao meio

ambiente, com destaque para a contaminação do solo, das

águas superficiais e subterrâneas e do ar.

89 Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de

cirurgia e nas salas de parto não necessitam de tampa para

vedação, pois os resíduos devem ser recolhidos

imediatamente após o término dos procedimentos.

90 Na disposição final dos RSS, toda matéria orgânica deve ser

disposta em vazadouros e, devido às características dos

materiais e aos riscos de contaminação do ambiente, nenhum

processo de reciclagem é aplicável aos RSS.

Julgue os itens que se seguem, relacionados ao exame do estado

mental no contexto psicológico dos cuidados de enfermagem.

91 A aparência geral do paciente pode indicar informações

importantes, como o seu estado de humor.

92 Ao avaliar-se a fala de  paciente deprimido, freqüentemente,

observam-se os seguintes aspectos: fluxo rápido, volume

alto, gagueira ou fala arrastada.

93 A ideação suicida deve ser investigada durante a avaliação

do sensório; está associada a pacientes em depressão e,

raramente é observada em pacientes com distúrbios de

ansiedade ou esquizofrenia.

94 Idéias niilistas, comuns em pacientes que apresentam

pensamento paranóide ou naqueles com quadros de mania,

podem ser identificadas durante a avaliação do conteúdo do

pensamento.

95 A introvisão é o grau de compreensão do paciente acerca de

sua doença. O enfermeiro, ao avaliar o processo de

introvisão do paciente com doenças psiquiátricas, distúrbio

mental orgânico, psicose, distúrbios decorrentes do uso

abusivo de substâncias e distúrbios da personalidade,

constatará que, em tais enfermidades, a introvisão estará

comprometida.
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Uma mulher com 59 anos de idade procurou o serviço
de pronto-atendimento de um hospital com queixas de desmaio
e mal-estar. Relatou que há cinco dias procurou atendimento
médico, em outro hospital, após ter apresentado um episódio de
perda de consciência, com duração de 5 minutos, seguido de
desorientação. Naquela data, foi diagnosticada  infecção no trato
urinário por E. coli e iniciado tratamento com ciprofloxacino. No
atendimento em apreço, referiu episódio semelhante ao anterior
de perda de consciência, associado a dor em região precordial
com irradiação para o dorso e dispnéia. Foi mantida em
observação no pronto-socorro e foram solicitados exames
laboratoriais, eletrocardiograma e radiografia do tórax. A
paciente tem antecedentes de cardiopatia chagásica, nas formas
dilatada e arritmogênica, faz uso de medicamentos diuréticos e
vasodilatadores, além de marcapasso cardíaco definitivo há
7 anos, devido a taquicardia ventricular sustentada não-revertida
após ablação cardíaca. O exame físico realizado na admissão do
pronto-socorro mostrou paciente consciente, orientada, com ritmo
cardíaco regular e sem turgência jugular. No aparelho respiratório
identificou-se inspeção pulmonar estática e expansão pulmonar
sem anormalidades, murmúrio vesicular fisiológico em toda
extensão do tórax e presença de crepitações em bases
pulmonares. O abdome da paciente é semigloboso, normotenso,
indolor, sem visceromegalias e com ruídos hidroaéreos
normoativos. As extremidades, mal perfundidas, não apresentam
edemas. A pressão arterial era de 70 mmHg × 50 mmHg, a
freqüência cardíaca, de 80 batimentos por minuto e a freqüência
respiratória, de 30 movimentos respiratórios por minuto. Foi
instalado acesso venoso central em veia subclávia para medida de
pressão venosa central (PVC), que revelou 9 cm de H2O, não
havendo sinais radiológicos de intercorrência pós-punção. Após
um dia de internação no pronto-socorro, a paciente mantinha-se
consciente, orientada e hipotensa. Em radiografia de tórax, foi
observado imagem de derrame pleural à esquerda, extenso, sendo
drenado 1.500 mL de transudato citrino. Permaneceu no box de
emergência quando iniciou quadro de dispnéia, sudorese, palidez
cutânea, vômitos e hipotensão arterial (70 mmHg × 40 mmHg).
Foi transferida para uma unidade de terapia intensiva (UTI).
Iniciadas a hidratação venosa, a administração de aminas
vasoativas (dobutamina a 15 mL/h e noradrenalina a 20 mL/h) e
a oxigenoterapia por cateter nasal a 2 L/min, evoluiu com piora
geral do quadro, instabilidade hemodinâmica, dificuldades
respiratórias e relato de parada de eliminação de flato e fezes. Foi
necessária entubação e manutenção sob ventilação mecânica na
modalidade controlada a volume. Foram realizadas sondagem
nasogástrica e cateterismo vesical. A paciente seguiu com quadro
grave, inconsciente, com ventilação mecânica, fração inspirada de
oxigênio (FiO2) de 50%, pressão arterial variando entre 45 mmHg
× 25 mmHg e 93 mmHg × 35 mmHg, PVC entre 17 cm e 23 cm
(de H2O) e diurese de 10 mL/h. Passou a apresentar temperaturas
elevadas (acima de 38,8 ºC). Foi realizada drenagem de tórax à
esquerda, com dreno em selo de água (dreno com secreção sero-
hemática). 

Com relação a este caso clínico hipotético, julgue os itens
seguintes.

96 O derrame pleural evidenciado na radiografia de tórax está
associado à punção venosa central realizada, uma das causas
mais freqüentes desse distúrbio. 

97 Pelas características do líquido drenado na primeira
toracocentese, infere-se que se tratava de uma condição
conhecida por empiema loculado.

98 O exame físico realizado na admissão da paciente no pronto-
socorro indica sinais de alterações respiratórias compatíveis
com o quadro de derrame pleural maciço.

99 O acesso venoso central que foi instalado para medida da
PVC reflete a pressão na veia cava superior e os valores
obtidos progressivamente estão indicando que, a partir da
reposição hídrica, houve normalização da PVC e melhora do
funcionamento ventricular direito.

100 A ablação cardíaca a que a paciente foi submetida para
melhora da disritmia certamente representou um
procedimento de grande risco, considerando sua idade e o
próprio ato de ablação, uma vez que tal procedimento se dá
por meio de uma cirurgia cardíaca a céu aberto sob anestesia
geral.

101 Considerando o momento da admissão na UTI, os cuidados
de enfermagem deveriam estar voltados para a monitoração
rigorosa, pois o quadro apresentado pela paciente indicava
um estágio progressivo de choque. 

102 A pressão arterial média (PAM) no momento da admissão da
paciente na UTI, estimada enquanto valor clínico, foi de
50 mmHg, o que está abaixo dos limites normais.

103 Os cuidados no ambiente intensivo envolvem a
administração rápida e freqüente de vários medicamentos e
líquidos prescritos, realizações de gasometrias arteriais,
monitoração eletrocardiográfica e hemodinâmica, bem como
acompanhamento dos níveis de eletrólitos séricos.

104 Como a ventilação por pressão positiva contínua aumenta a
produção de secreções nas vias respiratórias, é necessário
aspirar a paciente a cada hora, usando técnicas assépticas.

105 Considerando a ventilação mecânica instituída na paciente,
é correto afirmar que o aparelho termina cada inspiração
quando a pressão preestabelecida é atingida.

106 O sistema de drenagem torácica instalado na paciente requer
os seguintes cuidados: a câmara do selo de água deve ser
preenchida com água esterilizada, o cateter que sai da
cavidade torácica deve ser fixado com curativo fechado e o
frasco de drenagem deve permanecer em pé e abaixo do
nível de inserção do dreno.

107 A sonda nasogástrica instalada deve ser mantida fechada e a
dieta deve ser fracionada, rica em nutrientes que propiciem
a reposição de proteínas e aminoácidos e oferecida em
intervalos regulares.

108 O cateterismo vesical mais indicado para a paciente é o
intermitente.

109 A dobutamina pode ser diluída em solução fisiológica ou
glicosada isotônicas, conforme prescrição médica, e deve ser
conectada a um controlador intravenoso ou uma bomba de
infusão que permita o fornecimento seguro e exato da
medicação a 5 gotas por minuto, considerando, para cálculo,
o fator de gotejamento do equipo igual a 20.

110 Os medicamentos vasoativos prescritos são da classe dos
vasodilatadores e atuam reduzindo a pré-carga e a pós-carga
e diminuindo a demanda de oxigênio do coração. Tais
medicamentos exigem observação rigorosa, pois podem
causar hipotensão.
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Um homem com 17 anos de idade, vítima de acidente
automobilístico, sofreu traumatismo raquimedular e deverá ser
acompanhado no domicílio. Mora com a mãe, que deverá ser a
principal cuidadora. Respira espontaneamente e tem apresentado
retenção urinária. Não consegue deambular em decorrência das
deficiências neuromusculares, movimenta os membros superiores,
consegue mastigar e deglutir os alimentos. Vem evoluindo sem
intercorrências, afebril e sem lesões cutâneas. 

Diante desse caso clínico hipotético e considerando a assistência
domiciliar, julgue os itens subseqüentes.

111 É necessária uma avaliação inicial das condições do
domicílio no que se refere às barreiras físicas, como acesso
ao banheiro e espaço para movimentação de cadeira de
rodas, e às possibilidades de aquisição desse equipamento e
de outros dispositivos de ajuda.

112 Como medida de segurança, é importante avaliar o grau de
conhecimento do cuidador e do paciente acerca das
precauções de rotina para o controle de infecções.

113 Frente às restrições ligadas à mobilidade física, o cuidador
e o paciente deverão ser capazes de identificar as
complicações da imobilidade e mostrar técnicas que reduzam
essas complicações.

114 Como, nesse caso clínico, existem problemas relacionados
à micção, é importante orientar o paciente a realizar,
utilizando técnica estéril rigorosa, o cateterismo vesical
sempre que detectar o bexigoma.

115 Como o distúrbio da auto-estima é comum nessa situação, o
paciente deve ser estimulado a verbalizar sentimentos e o
cuidador deve ser orientado a maximizar a dependência do
paciente, realizando  a maior parte das tarefas ligadas ao seu
cuidado.

Julgue os itens a seguir, que tratam de aspectos ligados à saúde da
mulher durante o período do climatério.

116 A menopausa é o período em que se iniciam os primeiros
sintomas do climatério e depende da idade da menarca, da
história familiar, da paridade e do uso de anovulatórios,
podendo ser antecipada em 1 a 2 anos pelo tabagismo.

117 O fogacho é o sintoma mais típico da mulher nesse período
e ocorre devido a uma alteração vasomotora comum, que
pode ser explicada pela instabilidade no sistema
termorregulador hipotalâmico que envolve também os
sistemas adrenérgico, dopaminérgico, opióide e os de outros
neurotransmissores.

118 A atividade física, assim como a diminuição de fatores de
risco, como álcool em excesso e tabagismo, é recomendada
para mulheres nessa fase, pois pode auxiliar na prevenção de
fraturas.

119 A terapia de reposição hormonal, no climatério, pode ser
adotada em mulheres que apresentaram menopausa precoce,
osteoporose ou neoplasias de mama ou endométrio.

120 Podem ser utilizadas várias vias de administração de
estrogênio para terapia de reposição, como a oral, a
transdérmica, a percutânea, a nasal, a subcutânea ou a
vaginal.

Com relação a preceitos da ética e da legislação profissional de
enfermagem, julgue os próximos itens. 

121 O uso disseminado de computadores e a facilidade de acesso
à informação podem contribuir para o uso inadequado das
informações e prejudicar o princípio da confidencialidade.

122 Considere-se que um paciente, em fase terminal, solicitou a
administração de analgésico para uma dor cruciante e uma
enfermeira, depois de avaliar a solicitação, decidiu sozinha
suspender a analgesia prescrita em função dos riscos de uma
depressão respiratória. Nessa situação, a enfermeira agiu de
acordo com o código de ética, pois ela deve assegurar à
pessoa uma assistência de enfermagem livre de danos
decorrentes de imperícia. 

123 Segundo o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, o enfermeiro deve registrar, no prontuário do
paciente, as informações inerentes e indispensáveis ao
processo de cuidar.

124 Considere-se que um enfermeiro recusou prestar cuidados a
um paciente portador de uma doença transmissível. Nessa
situação, o enfermeiro está desrespeitando o Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem, pois ele deve prestar
assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer
natureza.

125 O enfermeiro tem o direito de recusar-se a executar
prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de
identificação de erro ou ilegibilidade.

Acerca de imunizações, julgue os itens que se seguem.

126 A imunização passiva pode ser adquirida com o uso de
imunoglobulina humana de dois tipos: a normal e a
específica. As gamaglobulinas hiperimunes, como as
imunoglobulinas anti-hepatite B, antitetânica, anti-rábica e
antivaricela zóster são obtidas de doadores selecionados ou
especiais.

127 A imunoglobulina humana antivaricela zóster (IGHAVZ)
deve ser utilizada em comunicantes suscetíveis à varicela
zóster que se encontrem em situações especiais de risco e
deve ser administrada até 96 horas depois da ocorrência de
contato.

128 A vacina tríplice viral,  contra sarampo, rubéola e caxumba,
pode ser administrada em pacientes HIV-positivos, mesmo
na presença de imunossupressão grave.

129 A vacina combinada é aquela composta por diferentes
antígenos na mesma apresentação e a vacina conjugada é
aquela que combina um antígeno polissacarídeo a uma
proteína, obtendo uma resposta timo-dependente.

130 A vacina contra hemófilo — Haemophilus influenzae tipo b
(Hib) — é eficaz na proteção de doenças invasivas causadas
pelo Hib, como meningites e pneumonias, e pode ser
administrada em crianças com menos de um ano de idade,
em duas doses de 0,5 mL, com intervalo de 30 dias entre as
doses.
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Quanto ao Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), julgue
os itens subseqüentes.

131 Para serem eficazes, os programas de controle da dengue devem
ser centrados exclusivamente no combate químico ao vetor, pois o
Aedes aegypti possui uma altíssima capacidade de adaptação ao
ambiente criado pela urbanização acelerada.

132 O PNCD busca a integração das ações de controle da dengue com
a mobilização dos programas de agentes comunitários de saúde
(PACS) e de saúde da família (PSF).

133 O PNCD objetiva reduzir a infestação pelo Aedes aegypti, a
incidência da dengue e a letalidade por febre hemorrágica causada
por dengue.

134 Compete aos municípios a gestão dos estoques estaduais de
inseticidas, biolarvicidas para combate ao vetor e meios de
diagnóstico da dengue (kit diagnóstico) e o provimento de
equipamentos de proteção individual (EPI), óleo de soja e
equipamentos de aspersão.

135 O componente de ações de saneamento ambiental tem como um
dos objetivos fomentar ações para um efetivo controle do Aedes

aegypti, buscando garantir fornecimento contínuo de água, coleta
e destinação adequada dos resíduos sólidos e correta armazenagem
de água no domicílio. 

Julgue os itens a seguir, que tratam dos métodos epidemiológicos
empregados na pesquisa populacional.

136 Considere-se que, com o objetivo de elaborar um perfil de
características demográficas e socioeconômicas de pacientes que
sofreram lesões medulares em uma cidade do interior de Goiás,
foram entrevistados cerca de 80 pacientes internados em uma
unidade de reabilitação, vítimas de acidentes de trânsito nos
últimos 6 meses, e que os resultados foram apresentados na forma
de gráficos e tabelas. Nessa situação, é correto afirmar que foi
realizado um estudo do tipo coorte.

137 Considere-se que em uma pesquisa foram formados dois grupos:
um deles composto por pessoas que tiveram câncer de pele e o
outro, por pessoas que não tiveram essa doença. Considere-se
também que os doentes — aqueles com câncer de pele — foram
investigados para saber se foram expostos a fatores de risco —
como exposição excessiva, na juventude, à luz solar —, de modo
a relacionar se tais fatores de risco são causas contribuintes da
doença. Nesse caso, observa-se o delineamento de uma
investigação do tipo caso-controle.

138 A investigação do tipo coorte é a mais adequada para o estudo
etiológico de doenças raras. 

139 O estudo transversal permite obter um retrato de como diversas
variáveis estão relacionadas em um determinado momento. Assim,
uma população pode ser estudada no momento do diagnóstico de
uma doença, o que facilita a identificação dos indivíduos afetados
pela doença e também dos não afetados.

140 Considere-se que para se verificar os efeitos da papaína na
cicatrização de úlceras de decúbito, um grupo de 100 pacientes foi
separado aleatoriamente, em duas metades, de modo a constituir
dois grupos com características semelhantes. Considere-se também
que os pacientes pertencentes a um grupo foram tratados com um
preparado de papaína e os do outro grupo receberam um preparado
de placebo e que, após um período, constatou-se que aqueles que
receberam a papaína obtiveram melhores resultados. Nessa
situação, é correto afirmar que foi realizado um estudo do tipo
ensaio clínico randomizado.

Um homem com 38 anos de idade deu entrada no
pronto-socorro de um hospital com queixas de febre
elevada e mal-estar abruptos, associados a cefaléia
holocraniana e calafrios. Relatou viagem a área endêmica
para febre amarela sem ter sido vacinado. Algumas horas
mais tarde, iniciou quadro de dores musculares, mais
intensas na região lombar. Evoluiu com episódios de
vômitos, anorexia, prostração e tontura. Após três dias de
internação, apresentou melhora repentina dos sintomas,
acreditando estar curado. Porém, 48 horas após a melhora
dos sintomas o paciente evoluiu com quadro de falências
hepática e renal, icterícia franca e dor em hipocôndrio
direito intensa. Foi considerado um caso suspeito de febre
amarela. 

Julgue os itens seguintes, considerando o caso clínico
hipotético apresentado. 

141 Caso venha a ser confirmada a infecção pelo vírus
amarílico, o paciente deverá ser tratado com terapias
de suporte o mais precocemente possível, pois não
existe tratamento medicamentoso específico nesse
caso, uma vez que nenhum fármaco mostrou ser capaz
de destruir o vírus.

142 A suspeita de febre amarela deve-se ao fato de o
paciente ter freqüentado área endêmica, ter relatado
não ter sido vacinado e ter apresentado quadro clínico
sugestivo da doença. Entretanto, a confirmação da
doença deve ser feita por meio de exames
laboratoriais.

143 Os cuidados a serem instituídos ao paciente em
questão incluem: monitoração freqüente dos sinais
vitais, controle rigoroso de líquidos infundidos e de
hemoderivados prescritos, observação e registro de
sangramentos, balanço hídrico meticuloso e suporte
emocional.

144 Como há suspeita de febre amarela para esse paciente,
é contra-indicada a administração de ácido
acetilsalicílico e de medicamentos de proteção da
mucosa gástrica, como bloqueadores H2.

145 O prognóstico do paciente é bom, pois existem sinais
de se tratar de uma forma leve da doença.

Julgue os itens a seguir, que tratam da infecção hospitalar
e do seu controle.

146 Em matéria penal, não se pode apontar a infecção
hospitalar como responsável por danos ao paciente,
pois não existe regulamentação que comprove o dever
do hospital em resguardar a incolumidade do paciente.

147 A prevenção e o controle da infecção hospitalar é de
responsabilidade exclusiva do administrador da
instituição de saúde. 

148 A técnica cirúrgica é um importante fator que interfere
na cicatrização e na ocorrência de infecções do sítio
operatório.

149 É recomendado que a duração das escovações antes
das cirurgias seja superior a 5 minutos, com a
utilização de soluções degermantes à base de
iodóforos, com escovas de cerdas bem resistentes.

150 As infecções do trato respiratório inferior estão entre
as mais importantes causas de infecções adquiridas no
ambiente hospitalar e freqüentemente relacionam-se à
ventilação mecânica e à entubação endotraqueal.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, que vale dez pontos, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,
transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão

avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Ao texto que contenha outra forma de identificação será
atribuída nota zero, correspondente à identificação do candidato em local indevido.

Mesmo nos diais atuais, com todo o avanço científico e tecnológico e com as melhores

condições socioeconômicas, que proporcionam aumento da longevidade da população geral,

tem-se observado aumento da incidência de insuficiência cardíaca (IC) no Brasil e no mundo. É

uma condição que vem se tornando um grave problema de saúde pública, pois, além dos altos

custos hospitalares e de atendimentos de emergência, ela provoca uma sensível perda da

qualidade de vida. O enfermeiro utiliza método e estratégia de trabalho científico para a

identificação das situações de saúde/doença, subsidiando ações de assistência de enfermagem que

possam contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde da clientela.

Assim, os enfermeiros que cuidam de pacientes com IC devem estar preparados para garantir uma

assistência de qualidade a esses pacientes.

Redija um texto que aborde o assunto tratado acima e que, da forma mais completa possível, contemple, necessariamente, os seguintes
aspectos:

< definição de insuficiência cardíaca;

< principais manifestações clínicas que o enfermeiro deve avaliar quando realiza o histórico de enfermagem e o exame físico;

< diagnósticos de enfermagem prioritários;

< ações/prescrições de enfermagem.
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