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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.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

O mundo do trabalho tem mudado numa velocidade1

vertiginosa e, se os empregos diminuem, isso não quer dizer

que o trabalho também. 

Só que ele está mudando de cara. Como também4

está mudando o perfil de quem acaba de sair da universidade,

da mesma forma que as exigências da sociedade e — por que

não? — do mercado, cada vez mais globalizado e7

competitivo.

Tudo indica que mais de 70% do trabalho no futuro

vão requerer a combinação de uma sólida educação geral10

com conhecimentos específicos; um coquetel capaz de

fornecer às pessoas compreensão dos processos, capacidade

de transferir conhecimentos, prontidão para antecipar e13

resolver problemas, condições para aprender continuamente,

conhecimento de línguas, habilidade para tratar com pessoas

e trabalhar em equipe.16

Revista do Provão, n.º 4, 1999, p. 13 (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens subseqüentes.

1 A opção pelo emprego das formas verbais “tem mudado”

(R.1) e “está mudando” (R.4) indica que a argumentação do

texto mostra as mudanças do “trabalho” como durativas,

estendidas no tempo.

2 A conjunção “se” (R.2) introduz uma condição para que o

trabalho diminua.

3 A interpretação coerente das idéias do texto permite associar

“ele” (R.4) tanto com “trabalho” (R.3) quanto com “mundo do

trabalho” (R.1). Ambigüidades assim devem ser evitadas na

redação de textos oficiais.

4 Respeitaria as regras de pontuação e de redação de

documentos oficiais a inserção da expressão “por que não?”

(R.6-7) no corpo de um ofício, tanto entre vírgulas quanto

entre travessões, como aparece no texto.

5 O emprego da flexão de plural em “vão” (R.10) respeita as

regras de concordância com “mais de 70% do trabalho”

(R.9).

6 Da organização das idéias do último parágrafo do texto,

é correto que se interprete “coquetel” (R.11) como

“conhecimentos específicos” (R.11).

Muitas coisas nos diferenciam dos outros animais,1

mas nada é mais marcante do que a nossa capacidade de
trabalhar, de transformar o mundo segundo nossa
qualificação, nossa energia, nossa imaginação. Ainda assim,4

para a grande maioria dos homens, o trabalho nada mais é do
que puro desgaste da vida. Na sociedade capitalista, a
produtividade do trabalho aumentou simultaneamente a tão7

forte rotinização, apequenamento e embrutecimento do
processo de trabalho de forma que já não há nada que mais
nos desagrade do que trabalhar. Preferimos, a grande10

maioria, fazer o que temos em comum com os outros
animais: comer, dormir, descansar, acasalar.

Nossa capacidade de trabalho, a potência humana de13

transformação e emancipação de todos, ficou limitada a ser
apenas o nosso meio de ganhar pão. Capacidade, potência,
criação, o trabalho foi transformado pelo capital no seu16

contrário. Tornou-se o instrumento de alienação no sentido
clássico da palavra: o ato de entregar ao outro o que é nosso,
nosso tempo de vida.19

Emir Sader. Trabalhemos menos, trabalhemos todos.

In: Correio Braziliense, 18/11/2007 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens a respeito do texto acima.

7 No primeiro período do texto, o pronome “nada” integra,
como auxiliar da ênfase, uma expressão comparativa; mas,
no terceiro período, o mesmo pronome perde o sentido
comparativo pela presença do “não”.

8 A retirada da preposição em  “de transformar” (R.3) violaria
as regras de gramática da língua portuguesa, já que essa
expressão complementa “capacidade” (R.2).

9 A argumentação do texto se organiza em torno de duas idéias
opostas de trabalho: o trabalho como “puro desgaste da
vida” (R.6) e o trabalho como capacidade de “transformação
e emancipação de todos” (R.14).

10 A ausência do sinal indicativo de crase em “a tão forte”
(R.7-8) indica que nesse trecho não foi empregado artigo,
mas apenas preposição.

11 As substituições de “Preferimos” (R.10) por Prefere e
de “temos” (R.11) por tem preservam a correção gramatical
do texto, mas enfraquecem a argumentação de que é a
maioria de nós “homens” (R.5) que prefere “comer, dormir,
descansar, acasalar” (R.12).

12 Subentende-se, pela argumentação do texto, que “seu
contrário” (R.16-17) corresponde a contrário do capital.

13 A organização das idéias no último período do texto mostra
que a informação apresentada depois do sinal de dois pontos
constitui uma definição de “alienação” (R.17).
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Texto para os itens de 14 a 22 e 29

A figura acima mostra uma janela do Word 2007, com um documento
em processo de edição. Com relação a essa janela, ao Word 2007 e ao
texto que está sendo editado, julgue os itens a seguir.

14 Os tempos verbais usados nas perguntas apresentadas nas linhas de
1 a 3 indicam que, na visão do entrevistador, as respostas a essas
perguntas independem do entrevistado e são atemporais.

15 O trecho a seguir está coerente com os argumentos apresentados na
resposta da entrevistada: o conceito mais apropriado de trabalho
seria, por assim dizer, uma ação para a reprodução da vida e
dignificação do ser humano.

16 O pronome “você”, nas linhas 8, 10, 11 e 12 do texto, tem a função
de representar um sujeito indeterminado no texto, equivalente, em
um texto de redação oficial, à partícula se.

17 A função textual do advérbio “então” (R.10) é a de excluir o
“trabalho que você vende” (R.8) do conceito de trabalho.

18 Na linha 13, o sinal indicativo de crase em “àquilo” é resultado da
presença da preposição a, regendo o complemento do verbo
“corresponder” e do pronome demonstrativo aquilo.

19 No documento Word apresentado, sabendo-se que a palavra
“Articulação” está formatada em negrito, para que essa formatação
seja desfeita, é suficiente: selecionar essa palavra, pressionar e

manter pressionada a tecla �; teclar �; liberar a tecla �.

20 É possível alterar o tamanho da fonte de uma palavra selecionada no
documento Word mostrado por meio do uso dos botões .

21 Operando-se apenas com o botão esquerdo do mouse e utilizando-se
de recursos disponibilizados na janela do Word mostrada, é possível
alterar para maiúscula, simultaneamente, apenas a primeira letra de
todas as palavras do seguinte trecho do documento: “trabalhos que
não são remunerados, mas que são trabalho” (R.9).

22 Ao se pressionar simultaneamente as teclas � e �, todo o texto
no documento em edição será selecionado. Se, em seguida, for

clicado o botão , todo o texto será marcado com uma cor
previamente definida, criando-se um efeito semelhante ao de um
marca-texto.

Texto para os itens de 23 a 29

Um cenário polêmico é embasado no1

desencadeamento de um estrondoso processo de
exclusão, diretamente proporcional ao avanço
tecnológico, cuja projeção futura indica que a4

automação do trabalho exigirá cada vez menos
trabalhadores implicados tanto na produção
propriamente dita quanto no controle da produção.7

Baseando-se unicamente nessa perspectiva, pode-se
supor que a sociedade tecnológica seria caracterizada
por um contexto no qual o trabalho passaria a ser uma10

necessidade exclusiva da classe trabalhadora. O
capital, podendo optar por um investimento de porte
em automação, em informática e em tecnologia de13

ponta, cada vez mais barata e acessível, não mais
teria seu funcionamento embasado exclusivamente na
exploração dos trabalhadores, cada vez mais16

exigentes quanto ao valor de sua força de trabalho.
Embora não se possa falar de supressão do trabalho
assalariado, a verdade é que a posição do trabalhador19

se enfraquece, tendo em vista que o trabalho humano
tende a tornar-se cada vez menos necessário para o
funcionamento do sistema produtivo.22

Gilberto Lacerda Santos. Formação para o trabalho e alfabetização

informática. In: Linhas Críticas, v. 6, n.º 11, jul/dez, 2000 (com adaptações).

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

23 Preserva-se tanto a correção gramatical quanto a
coerência textual ao se empregar o infinitivo
desencadear, com função de substantivo, em lugar
do substantivo “desencadeamento” (R.2).

24 Devido às relações de sentido entre as palavras do
texto é correta a substituição do pronome “cuja” (R.4)
pela preposição de para expressar noção de posse
entre “avanço tecnológico” (R.3-4) e “projeção
futura” (R.4).

25 Mantém-se a noção de voz passiva, assim como a
correção gramatical, ao se substituir “seria
caracterizada” (R.9) por caracterizaria-se.

26 O valor de adjetivo do gerúndio em “podendo optar”
(R.12) fica preservado se essa oração reduzida for
substituída pela subordinada adjetiva correspondente:
que pode optar. Essa substituição manteria a
coerência e a correção gramatical do texto.

27 No texto, o aposto “cada vez mais barata e acessível”
(R.14) qualifica apenas “automação”(R.13).

28 Caso se substituísse “Embora” (R.18) por Apesar de,
a idéia de concessão atribuída a essa oração seria
mantida, assim como a correção gramatical do
período.

Considerando o desenvolvimento das idéias dos dois
textos anteriores, julgue o item abaixo.

29 É correto concluir que a “ressignificação do trabalho”
mencionada no texto contido na janela do Word vem
desencadeando o “estrondoso processo de exclusão”
descrito no texto acima.
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A planilha mostrada na janela do Excel 2007,

ilustrada acima, apresenta dados referentes à importação de

materiais para três empresas diferentes, em que foram

informados as quantidades e os valores unitários dos

materiais. Para armazenar essas informações, as células de

B3 a B5 estão formatadas para número, enquanto as células

de C3 a C5 e de D3 a D5 estão formatadas para moeda. Para

cada empresa, o valor total da compra de material realizada

deve ser obtido pelo produto da quantidade de material

importado pelo seu valor unitário em reais.

Com base nessas informações, julgue os itens subseqüentes,

relativos à planilha mostrada e ao Excel 2007.

30 Sabendo-se que a célula D3 está selecionada, para se

preencher as células de D3 a D5 de acordo com as

informações apresentadas, é suficiente que seja

realizado o seguinte procedimento: digitar =(B3*C3) e

teclar ; clicar a célula D3; clicar o canto inferior

direito da célula D3, mantendo o botão do mouse

pressionado; arrastar o ponteiro do mouse até o canto

inferior direito da célula D5; liberar o botão do mouse.

31 Considere-se o seguinte procedimento: clicar a célula

C3; pressionar e manter pressionada a tecla ;

clicar a célula C5; liberar a tecla ; clicar o botão

. Nessa situação, sabendo-se que a célula C6 tem a

mesma formatação das células de C3 a C5, após a

realização desse procedimento, a célula C6 ficará

preenchida com o valor 2.521,00.

A figura acima ilustra parte de uma página do sítio do TST, acessado
por meio do Internet Explorer 6 (IE6), que está sendo executado em
um computador cujo sistema operacional é o Windows XP.
Considerando essa figura, julgue os itens a seguir acerca do IE6 e de
conceitos de Internet e correio eletrônico.

32 Na janela Opções da Internet, que pode ser executada a partir de
opção do menu , é possível encontrar, em uma das
guias dessa janela, a ferramenta ilustrada a seguir, que permite
bloquear a exibição de pop-ups. Por meio de funcionalidades

disponibilizadas ao se clicar o botão , nessa
ferramenta, podem-se especificar endereços de sítios para os quais
é permitida a exibição de pop-ups.

   
33 As páginas que são visitadas na Internet em uma sessão de uso do

IE6 podem ser armazenadas em uma pasta especial para exibição
rápida em uma outra sessão de uso do IE6. O usuário não tem
acesso aos arquivos armazenados nessa pasta, no entanto, é
possível definir o tamanho do espaço em disco a ser usado de
modo que, quando esse espaço for completamente ocupado, a
referida pasta é automaticamente esvaziada.

34 No menu , existe opção que permite enviar o endereço da
página mostrada acima como link em uma mensagem de e-mail.
Dessa forma, clicando esse link, o destinatário do e-mail poderá dar
início a procedimento de acesso à referida página do TST.

35 Na janela Painel de controle do Windows XP, encontra-se
ferramenta que permite especificar o Mozilla Thunderbird como
o aplicativo a ser usado para edição de páginas web. Porém, uma
página web  criada por meio do Mozilla Thunderbird não pode ser
exibida no IE6, porque esses dois aplicativos são incompatíveis.

36 O IE6 não permite a proteção do computador contra vírus de
Internet, mas disponibiliza ferramenta inicializável por meio do

menu  que permite a proteção contra outros tipos de
ameaças, incluindo as denominadas ferramentas de hacking, que,
apesar de não serem vírus nem terem efeitos destrutivos, podem
provocar danos.
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Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do

PowerPoint 2007 contendo uma apresentação em

elaboração, julgue o próximo item.

37 A partir da figura mostrada, é correto afirmar que a

apresentação em elaboração contém quatro slides, no

primeiro dos quais foi inserida uma caixa de texto e

uma figura, e que, caso se deseje personalizar a

apresentação desses slides, é possível fazê-lo por meio

de funcionalidades encontradas em .

Com relação ao Windows XP, julgue os itens que se

seguem.

38 Quando devidamente configurado, o Windows XP

pode permitir que um arquivo excluído e enviado para

a Lixeira seja restaurado. Existe, entretanto, a

possibilidade de se configurar a Lixeira de forma que os

arquivos excluídos não sejam para ela movidos.

39 No Windows XP, ao se clicar o botão Iniciar, é exibido

um menu. O Windows XP permite a exibição desse

menu em mais de um estilo, e o usuário pode, por meio

de operações com o mouse, definir o estilo a ser usado

no computador.

40 Ao se clicar o ícone correspondente a um arquivo que

armazena um documento Word 2007 presente na

desktop do Windows XP, o Word não será aberto. Por

outro lado, se for aplicado um clique simples com o

botão direito do mouse sobre o referido ícone, o Word

2007 será aberto e o conteúdo do arquivo associado ao

ícone será exibido na tela do computador.

Julgue os itens subseqüentes, com base no Regimento Interno do

Tribunal Superior do Trabalho (TST).

41 A antiguidade dos ministros do TST, para efeitos legais e

regimentais, é regulada: pela data da posse; pela data da

nomeação; pelo tempo de investidura na magistratura da Justiça

do Trabalho; pelo tempo de serviço público federal; e pela idade,

quando houver empate pelos demais critérios.

42 O corregedor-geral e o ouvidor-geral da Justiça do Trabalho

exercem cargos de direção do TST, sendo nomeados pelo

presidente desse Tribunal, após aprovação do Senado Federal.

43 Os ministros do TST receberão o tratamento de Excelência e

usarão, nas sessões, as vestes correspondentes ao modelo

aprovado. Após aposentadoria, os ministros do TST conservarão

o título e as honras correspondentes ao cargo, salvo no exercício

de atividade profissional.

44 O corregedor-geral da Justiça do Trabalho não concorre à

distribuição de processos, embora, quando não estiver ausente em

função corregedora, participe, com direito a voto, de sessões de

órgãos judicantes do TST dos quais integre a composição.

45 Durante o período de férias, o presidente do TST ou seu substituto

poderá convocar, com antecedência de 24 horas, sessão

extraordinária do órgão competente para julgamento de ações de

dissídio coletivo, de mandado de segurança e de ação declaratória

alusiva a greve que requeiram apreciação urgente.

46 Os processos de competência originária e recursal do TST serão

distribuídos por classe, na ordem cronológica de ingresso no

Tribunal, observadas a competência e a composição dos órgãos

judicantes, concorrendo ao sorteio todos os ministros do Tribunal,

exceto os membros da direção e os presidentes das turmas.

47 Competem exclusivamente às turmas do TST julgar, entre outros,

os recursos de revista interpostos contra decisão em grau recursal

dos tribunais regionais do trabalho (TRTs), assim como os

agravos de instrumento contra as decisões dos presidentes de TRT

que deneguem seguimento a recurso de revista.

48 Para atender a finalidades específicas, poderão ser instituídas, pelo

Tribunal Pleno, comissões temporárias, que serão desconstituídas

quando cumprido o fim a que se destinavam.

49 O Ministério Público do Trabalho (MPT) atua nas sessões do

TST, representado por seu procurador-geral e por

subprocurador-geral, que têm assento à direita do

ministro-presidente do respectivo órgão julgador. Os procuradores

regionais do MPT, mediante delegação do procurador-geral,

podem apenas oficiar nos autos em que caiba ser exarado parecer

pelo MPT.

50 Não são remetidos a parecer da Procuradoria-Geral do Trabalho

os autos de processos oriundos de ações originárias nas quais essa

Procuradoria for autora, nem aqueles de remessa facultativa pelo

relator que versem sobre matéria pacificada na jurisprudência, ou

para os quais seja exigida urgência no julgamento.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens seguintes, acerca dos tipos de estudos em
epidemiologia.

51 Considere-se que uma equipe da área de enfermagem tenha
realizado uma pesquisa junto aos empregados de uma
empresa com o objetivo de verificar a associação entre o
fumo e o câncer. Considere-se, ainda, que empregados da
empresa tenham preeenchido um questionário acerca de seus
hábitos de vida, no qual se perguntava se eram ou não
fumantes, formando-se, então, dois grupos: um de indivíduos
fumantes e outro de não-fumantes. Decorridos 10 anos, a
equipe observou que o fumo estava diretamente relacionado
ao desenvolvimento de câncer. 
Nessa situação, é correto afirmar que foi realizado um estudo
do tipo coorte. 

52 Em estudos do tipo caso-controle, somente no momento da
análise dos dados é possível identificar os grupos de
interesse, por exemplo, os indivíduos expostos e os
não-expostos a algum fator de risco.

53 Considere-se um estudo em que tenha se avaliado a
incidência de infecção por dengue em um grupo de
habitantes de uma área rural. Nesse caso, foi empregado o
estudo do tipo analítico.

54 Considere-se que, em um estudo do tipo ensaio clínico
randomizado, tenha se obtido risco relativo igual a um.
Nesse caso, é correto afirmar que os dois grupos estudados
apresentaram incidência de casos totalmente diferentes. 

55 Pesquisas que se utilizam de grupos de indivíduos como
unidades de observação são denominadas estudos
ecológicos.

Com base no código de ética dos profissionais de enfermagem e
na legislação profissional, julgue os itens subseqüentes.

56 Uma pessoa que mudou seu enquadramento profissional,
passando de técnico para enfermeiro, deve solicitar ao
Conselho Regional de Enfermagem a mudança de categoria
e pode manter os dois registros ativos, pagando anuidade de
apenas um deles.

57 O órgão mais antigo de representação dos enfermeiros foi
fundado na década de 20 do século passado, sob a
denominação de Associação Nacional de Enfermeiras
Diplomadas Brasileiras. 

58 A vinculação à Associação Brasileira de Enfermagem é
obrigatória para enfermeiros, obstetrizes, técnicos de
enfermagem e estudantes dos dois últimos semestres do
curso de graduação em enfermagem.

59 Os conselhos federal e regionais de enfermagem, além de
atuarem como poder executivo, têm competência legislativa
e judiciária.

60 É dever de todo profissional de enfermagem garantir a
continuidade da assistência de enfermagem em condições
que ofereçam segurança aos usuários, mesmo em caso de
suspensão das atividades profissionais decorrentes de
movimentos reivindicatórios da categoria.

Uma mulher de 44 anos, consumidora de etanol há mais
de 5 anos, tem história de vários episódios de ingestão abusiva,
acompanhados de tolerância e de pequenos períodos de tentativa
de retirada do álcool, os quais sempre vêm associados a crises de
abstinência. Atualmente mora sozinha e não está conseguindo se
manter nos empregos; tem uma filha adolescente que recusa o seu
contato e que mora com o pai. Na última internação, essa paciente
apresentou desnutrição, anormalidades locomotoras, disfunção
cerebelar e deficit leve de memória. 

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens
a seguir.

61 Durante o exame físico da paciente citada, deve ser possível
detectar-se a presença de nistagmo do tipo horizontal ou
vertical.

62 Entre as disfunções cerebelares esperadas nessa paciente,
está a ataxia cerebelar, cujas principais manifestações são os
tremores de intenção, as dificuldades de fala e as alterações
respiratórias. 

63 A presença de uma tríade de sinais e sintomas é indicativo da
síndrome de Wernicke-Korsakoff.

64 O quadro clínico apresentado no texto pode ser corretamente
descrito como embriaguez ou distúrbio de abuso do álcool.

65 O tratamento de pacientes que apresentam o quadro descrito
deve ser feito com a retirada gradativa do álcool, a
suspensão da dieta e a administração oral de tiamina.

O perfil de saúde da população brasileira é muito heterogêneo,
mesmo entre os vários subgrupos que a compõem. Apesar dos
avanços nos indicadores básicos de saúde nas últimas décadas, a
incidência de agravos à saúde e a mortalidade ainda são altas.
Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.

66 Houve aumento significativo na quantidade e na qualidade
das informações demográficas e de saúde disponíveis nos
últimos anos. Porém, ainda existem entraves ao
monitoramento da prevalência de fatores de risco e de
proteção à saúde na população, como a carência de coleta
sistemática de informações sobre hábitos e comportamentos.

67 Alguns dos indicadores citados têm apontado a diminuição
da taxa de fecundidade e o aumento da longevidade da
população brasileira, que caracterizam um cenário com
fortes demandas por serviços de saúde.

68 O conceito de carga de doença, identificado pela sigla
APVP, surgiu com a intenção de quantificar a mortalidade
prematura e a incapacidade física ou mental, combinando-as
em um único indicador, o qual vem sendo utilizado há
muitos anos para mensurar a saúde da população.

69 O indicador DALY, ou expectativa de vida ajustada para
qualidade, é uma medida baseada na expectativa de vida ao
nascer, ajustada para o tempo de vida vivido em más
condições de saúde.

70 O consumo excessivo de bebidas alcoólicas é fator relevante
para a carga de doenças e para a morbimortalidade
decorrente de acidentes de trânsito e de atos de violência,
que têm aumentado em toda América Latina, assim como
para a morbimortalidade decorrente de doenças
cerebrovasculares e doença isquêmica cardíaca.
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Acerca do câncer genital feminino, julgue os itens a seguir.

71 Precocidade de relações sexuais, parceiros de alto risco,
tabagismo e infecção por papilomavírus são alguns dos
fatores de risco importantes para a ocorrência de câncer de
colo, neoplasia intra-epitelial e carcinoma epidermóide. 

72 Tumores em estágios iniciais caracterizam-se por sinais e
sintomas de dor pélvica e alterações urinárias, como a
obstrução uretral com hidronefrose, e por alterações
intestinais. 

73 A sinusorragia pode ser observada em estágios mais
avançados de câncer e tem baixo valor de predição, devido
à pouca especificidade dos dados que se pode obter nesse
caso.

74 Medidas de prevenção primária devem ser disseminadas
junto à população, em especial às mulheres consideradas de
risco, uma vez que elas mesmas podem aplicar essas
medidas.

75 A radioterapia pode ser uma das modalidades escolhidas
para o tratamento do câncer de colo de útero. Entretanto,
complicações desse tratamento incluem perda da função
ovariana, disfunções sexual, gastrintestinal ou vesical e
fístulas retovaginais e(ou) vesicovaginais.

Duas crianças deram entrada, às 2 horas da manhã, no
pronto-socorro de um hospital. Segundo o relato da mãe, o filho
mais velho, de 6 anos de idade, teria caído de uma escada após
agredir o irmão menor, de 4 meses. O bebê apresentava
hemorragia retiniana, convulsões e diminuição do nível de
consciência. Não havia sinais externos de traumatismo ou lesão
craniana, e a tomografia computadorizada detectou um hematoma
subdural. O menino de 6 anos, no exame físico, apresentava
lesões traumáticas cutâneas inespecíficas nas costas, nas nádegas,
nos braços e nas coxas. Algumas equimoses e contusões
mostravam-se de coloração azul-púrpura e marrom-amarelada,
enquanto outras eram de coloração vermelho-azulada. Em um dos
braços desse menino, havia uma mordida recente, que, segundo
relato da mãe, teria sido dada por outra criança, que mora
próximo à sua casa. Esse menino maior mostrava-se triste e
calado, olhava para o chão e tinha muito medo da mãe.

Diante da situação hipotética apresentada, julgue os itens
subseqüentes.

76 A situação descrita evoca uma síndrome conhecida por
transtorno factício por procuração.

77 As equimoses e contusões apresentadas pela criança maior
são comuns em crianças ativas e normais e estão associadas
a acidentes involuntários.

78 O processo de evolução das lesões da criança maior indica
que estas eram decorrentes da queda da escada.

79 Avaliar a mordida presente no braço da criança maior,
medindo-se a distância entre as marcas dos caninos
superiores, a fim de se determinar o tamanho da arcada
dentária do agressor, poderia fornecer dados úteis para a
análise da situação familiar.

80 O quadro clínico do bebê sugere a síndrome do bebê
sacudido.

A higiene ocupacional contribui para o desenvolvimento

econômico e social sustentável, a partir do controle ou da

eliminação de fatores de risco originados no trabalho ou dele

decorrentes. Acerca desse tema, julgue os itens subseqüentes.

81 Na fase de reconhecimento de riscos, é importante definir

quais são as atividades dos trabalhadores para que se

identifiquem o tipo de exposição a algum risco, as exigências

físicas do trabalho efetuado e o tipo de jornada cumprida.

82 A estratégia a ser adotada para o controle de riscos no

ambiente hospitalar pode ser eficiente se estiver restrita ao

controle do uso de equipamentos de proteção individual.

83 Agentes físicos, como ruídos, radiações ionizantes e

não-ionizantes ou temperaturas extremas, podem provocar

danos e seus efeitos entre trabalhadores devem ser avaliados.

84 A fase de antecipação dos riscos representa o momento da

avaliação quantitativa dos agentes de risco reconhecidos no

ambiente de trabalho. 

85 No Brasil, ainda não existe regulamentação quanto aos

limites de exposição ocupacional ou limites de tolerância

para agentes químicos.

A prática atual de enfermagem psiquiátrica tem exigido dos

enfermeiros a aplicação de modelos de cuidado que considerem

aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais dos pacientes.

Em relação a esse assunto, julgue os itens seguintes.

86 Pacientes com pensamentos suicidas devem ser abordados de

maneira indireta, nunca por meio de perguntas sobre a sua

real intenção, evitando-se discutir com eles acerca de planos

ou atitudes em relação à morte.

87 Durante a entrevista para realizar exame do estado mental de

um paciente com distúrbio psiquiátrico, é importante garantir

a privacidade e o conforto físico e reduzir ao mínimo os

fatores que distraiam a atenção do paciente.

88 A aparência do paciente tem pouca relevância quando se

trata de avaliação do estado mental.

89 As fontes secundárias de informações, como a história

médica, devem ser substituídas pelas impressões clínicas do

enfermeiro sempre que ambas se mostrarem divergentes.

90 O exame do estado mental visa detectar alterações ou

anormalidades no desempenho intelectual de uma pessoa, no

conteúdo do raciocínio, na capacidade de julgamento, no

humor e no afeto.
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Texto para os itens de 91 a 105

Um homem de 40 anos de idade encontra-se, há 10 dias,

internado na clínica médica de um hospital, após ter apresentado

quadro grave de insuficiência respiratória. Descobriu ser portador

do vírus da imunodeficiência humana (HIV) 4 meses antes,

quando ficou pela primeira vez internado com pneumocistose e

monilíase esofagiana. Após realização de exame de escarro, foi

detectada tuberculose, ocasião em que foi iniciado o tratamento

medicamentoso. Passados dois meses dessa intervenção, deu

entrada, novamente, no pronto-socorro de um hospital, com tosse

seca, perda significativa de peso, febre, adenomegalia e diarréia

crônica. Apresentou quadro de choque séptico e síndrome da

angústia respiratória aguda (SARA), sendo, então, mantido sob

ventilação mecânica. Desenvolveu uma úlcera de pressão sacral

durante a internação na UTI, com uma área aberta de

2,5 cm × 5 cm, na qual se observava drenagem de secreção

serosa. Foi traqueostomizado, submetido a terapia com base em

antibiótico e, após estabilização do quadro, foi transferido para

uma unidade de clínica médica. Chegou à clínica consciente, com

sondas nasogástrica e vesical, punção venosa central,

mostrando-se pouco comunicativo. Relatou ter tido uma

experiência muito ruim na UTI, pois havia ficado paralisado por

um tempo, sem poder respirar, conversar ou piscar, mas ouvia

tudo que falavam à sua volta, sem saber o que estava

acontecendo.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens

subseqüentes.

91 O paciente em questão apresenta uma doença caracterizada

por disfunção grave do sistema imunológico, cujas

manifestações, na última internação, indicam tratar-se da

fase de infecção aguda dessa doença.

92 Ao longo das internações do paciente, anteriormente

descritas, observa-se um componente característico da

infecção pelo HIV, que é a reativação ou o surgimento de

doenças oportunistas, como a tuberculose ou a monilíase.

93 O paciente citado pode transmitir o HIV em qualquer

momento da infecção, e o modo de transmissão, nesse caso,

envolve apenas a via sangüínea.

94 A pneumocistose apresentada pelo paciente mencionado

caracteriza-se por infecção respiratória grave, causada pelo

vírus influenza dos tipos A, B ou citomegalovírus. 

95 Entre os diversos aspectos  que caracterizam a assistência de

enfermagem a pacientes internados em UTI, destacam-se a

necessidade de monitorar os sinais vitais, especialmente a

temperatura e a freqüência respiratória, o balanço hídrico e

o peso, o cuidado rigoroso com a mudança de decúbito, bem

como a realização de curativos na escara.

Considerando, ainda, a situação hipotética apresentada no texto
anterior, julgue os itens seguintes quanto aos cuidados de
enfermagem.

96 Enquanto o paciente permaneceu sob ventilação mecânica,
era contra-indicado o uso de sonda de Levin devido à
presença do tubo endotraqueal.

97 A fixação do equipo da sonda vesical deve ser mantida na
parte interna da coxa, com fita de esparadrapo antialérgico,
com uma certa folga para que não provoque tensão na sonda.

98 A úlcera de pressão, citada no texto, pode ter-se formado em
decorrência da força de cisalhamento que ocorre quando se
movimenta ou se reposiciona o paciente no leito.

99 A ferida na região sacral do paciente deve ser mantida
aberta, sem curativo, a fim de facilitar o processo de
cicatrização.

100 A inserção da sonda nasogástrica não exige técnica estéril,
mas a instalação da sonda vesical tem essa exigência.

Julgue os itens subseqüentes, relativos ao quadro de SARA
apresentado pelo paciente da situação descrita no texto anterior,
durante sua internação na UTI. 

101 A SARA é uma síndrome clínica que se caracteriza por
edema pulmonar súbito e progressivo, hipoxemia refratária
à suplementação de oxigênio e complacência pulmonar
reduzida.

102 O modo de ventilação mecânica mais provável ao qual o
paciente foi submetido durante o quadro de SARA foi o de
ventilação por pressão positiva.

103 A mudança de posição do paciente durante a ventilação deve
ser minimizada para diminuir o risco de extubação acidental.

104 Há indícios de terem sido ministrados ao paciente, durante
a sua internação na UTI, bloqueadores neuromusculares,
como o pancurônio, para a manutenção da ventilação
mecânica.

105 Durante a ventilação, a monitoração tanto das condições de
oxigenação quanto da integridade cutânea deve ser rigorosa.

A administração de imunobiológicos tem por objetivo o controle,
a eliminação ou a erradicação de doenças evitáveis. Acerca desse
assunto, julgue os itens que se seguem.

106 Vacina conjugada é aquela que combina um antígeno
polissacarídico e uma proteína, obtendo-se uma resposta
timo-dependente, capaz de induzir memória imunológica.

107 A vacina contra o sarampo, monovalente ou combinada,
pode suprimir temporariamente a resposta tuberculínica.

108 Mulheres grávidas já vacinadas para prevenção do tétano
neonatal devem receber dose de reforço apenas se tiverem
recebido a última dose da vacina há mais de dez anos.

109 São exemplos de vacinas administradas por via subcutânea:
a tríplice bacteriana (DTP), a dupla infantil e adulto (DT e
dT) e a vacina contra a hepatite B.

110 A gravidez contra-indica a vacinação contra a hepatite B,
pois o antígeno da vacina é constituído de partículas
recombinantes de DNA, preparadas por método de
isolamento do plasma humano, o que torna, portanto, a
vacina infectante.
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O Programa Saúde da Família (PSF) teve sua origem em 1994 e hoje
está presente em 90% dos municípios brasileiros, o que mostra sua
dimensão e importância para a saúde do povo brasileiro. Acerca desse
assunto, julgue os itens seguintes.

111 Entre os diferentes referenciais paradigmáticos do setor da saúde
no Brasil, por ocasião do nascimento do PSF, estavam presentes a
crítica profunda ao modelo biomédico hegemônico, a defesa da
idéia de que saúde tem determinação social e a inclusão de
aspectos da etnoepidemiologia.

112 A partir do novo modelo centrado na atenção integral à saúde, o
que inclui ações de promoção, proteção, cura e recuperação, o PSF
se contrapôs ao modelo hegemônico do início dos anos 90 do
século passado, que privilegiava as ações curativas.

113 Materiais como fotografias da família, heredogramas e ecomapas
podem ser utilizados para enriquecer o prontuário das famílias
cadastradas no PSF e vinculadas a ele.

114 A função de mapear a rede de serviços secundários e terciários de
saúde que sejam referência para famílias adscritas é atribuída
unicamente aos gestores estaduais, não sendo uma atribuição da
equipe de saúde da família.

115 A realização de consultas, a prescrição de medicamentos e a
solicitação de exames complementares, como também o
planejamento, a coordenação e a avaliação das ações desenvolvidas
pelos agentes comunitários de saúde são atribuições exclusivas do
médico.

Um homem de 57 anos, portador de insuficiência cardíaca
congestiva (ICC), hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melito
(DM) há cerca de 10 anos, foi internado na clínica médica de um
hospital por apresentar dispnéia aos mínimos esforços, ortopnéia,
dispnéia paroxística noturna (DPN), edema de membros inferiores,
superiores e peripalpebral, além de aumento do volume abdominal.
Relatou uso irregular das medicações e desrespeito à restrição hídrica
devido ao intenso calor nos dias anteriores. Ainda na admissão,
apresentava aumento do volume escrotal e hérnia inguinal. O exame
físico revelou paciente consciente e orientado, com abdome globoso,
tenso, ascítico, ruídos hidroaéreos presentes, ausência de massas
palpáveis e presença de sinal de piparote. Nos membros inferiores, o
paciente apresentava edema endurecido, cacifo positivo. Pesou 94 kg
e mediu 1,66 m de altura. Seus sinais vitais indicavam hipertensão
arterial e taquipnéia. Apresentava, ainda, limitação acentuada da
atividade diária.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir
quanto ao quadro clínico do paciente e à assistência de enfermagem
adequada.

116 A diminuição da perfusão renal gera a diminuição da produção de
renina e conseqüente cessação da produção de aldosterona, o que
explica o quadro de oligúria apresentado pelo paciente. 

117 Os líquidos ingeridos pelo paciente devem ser monitorados, mas a
reposição intravenosa não deve sofrer restrição, pois esse volume
não é computado no balanço hídrico final. 

118 Os sintomas de ortopnéia e DPN apresentados pelo paciente são,
respectivamente, a dificuldade para respirar quando se deita em
plano horizontal e a crise súbita de ortopnéia à noite.

119 Deve-se orientar o paciente a realizar atividades físicas ao ar livre
para que a perda de líquidos ocorra rapidamente.

120 O quadro do paciente indica sinais e sintomas de sobrecarga
hídrica ou de perfusão tissular inadequada, fenômenos que ocorrem
em casos de falência cardíaca.

Julgue os itens subseqüentes, que tratam do gerenciamento

dos resíduos dos serviços de saúde (RSS).

121 A expressão resíduos sólidos refere-se a resíduos que

se encontram exclusivamente no estado sólido e que

resultam de atividade industrial, doméstica, hospitalar,

comercial, agrícola ou de serviços de varrição.

122 Risco à saúde é a probabilidade de ocorrência de

efeitos adversos à saúde relacionados com a exposição

humana a agentes físicos, químicos ou biológicos.

123 Os RSS representam risco potencial para a saúde de

quem os manipula e para o meio ambiente, como

decorrência da destinação inadequada desses resíduos.

124 A maioria dos municípios brasileiros dispõe seus RSS

em aterros controlados, sanitários e aterros especiais;

alguns o fazem no solo, predominantemente na forma

de lixões.

125 O volume total de resíduos dispostos em determinado

local não deve ultrapassar 2/3 do volume dos

recipientes.

Atitudes positivas, integração e resposta emocional são

identificadas como critérios de saúde mental que devem ser

observados pelos enfermeiros, especialmente quando se

constrói o relacionamento terapêutico. Acerca desse

assunto, julgue os itens seguintes.

126 Para se atingir os objetivos de um relacionamento

terapêutico, o enfermeiro, antes de analisar os

comportamentos e atitudes do paciente, deve

orientá-lo a não expressar seus sentimentos e

percepções.

127 As qualidades pessoais do enfermeiro são elementos

importantes na relação terapêutica com o paciente.

128 As fases do relacionamento terapêutico podem ser

corretamente descritas como fase de pré-interação, de

orientação, de trabalho e de encerramento.

129 A reafirmação é uma técnica de comunicação

terapêutica que pode ser empregada para demonstrar

que o enfermeiro está ouvindo e validando algo que o

paciente disse.

130 A contratransferência é um impasse terapêutico que o

paciente cria, inconscientemente, e no qual

experimenta sentimentos, em relação ao enfermeiro,

que estavam originalmente associados a figuras

significativas em sua vida pregressa.
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Julgue os itens subseqüentes, que tratam de aspectos relacionados
ao atendimento de enfermagem ao adolescente e a problemas
comuns nessa etapa do desenvolvimento.

131 A abordagem do adolescente pelo enfermeiro difere do
modo de se lidar com a criança não somente pelos
conhecimentos técnicos-científicos próprios da adolescência,
mas também pela necessidade de se promover participação
ativa do adolescente na entrevista, no exame e nos
encaminhamentos.

132 Os primeiros sinais da puberdade masculina são o
aparecimento de pêlos faciais e axilares. Segue-se o estirão
de crescimento na estatura, que se desacelera à medida em
que ocorre a maturação dos órgãos sexuais primários e
secundários.

133 A acne vulgaris é um sério problema entre os adolescentes
e uma das dermatoses mais comuns nessa faixa etária. 

134 A dismenorréia primária é causada por problemas pélvicos,
tais como anormalidades anatômicas, endometriose e cistos
ovarianos.

135 O primeiro sinal da puberdade feminina é a telarca, uni ou
bilateral.

Uma mulher de 43 anos de idade, com história de
trombose venosa profunda em membro inferior, necessita receber
orientação quanto aos cuidados domiciliares. Realiza atividades
independentes e mora sozinha com dois filhos menores de
cinco anos. Ficou internada por cinco dias, quando, então,
recebeu heparina não-fracionada por infusão intravenosa
contínua. Tendo recebido alta, deverá dar continuidade à terapia
medicamentosa instituída para uso oral.

Julgue os itens a seguir, considerando a situação hipotética
apresentada e as características do cuidado domiciliar.

136 Deve-se orientar a paciente mencionada quanto à
necessidade de seguir o regime terapêutico corretamente e
esclarecer que qualquer falha na continuidade do
medicamento deve ser comunicada à equipe de cuidado
domiciliar.

137 Deve-se explicar a importância de se utilizar agentes
antiinflamatórios, como o ácido acetilsalicílico e o
ibuprofero, para o alívio das dores nos membros inferiores.

138 É necessário orientar a paciente para que esteja atenta à
coloração das fezes e da urina, uma vez que alterações nas
características normais de coloração podem indicar
complicações no tratamento.

139 Deve-se incentivar a realização de um programa de
exercícios físicos ativos e passivos com as pernas,
especialmente aqueles que envolvem os músculos da
panturrilha, a fim de aumentar o fluxo venoso.

140 É necessário ensinar a paciente a utilizar as meias de
compressão elásticas.

Julgue os itens seguintes, acerca da vigilância sanitária (VS).

141 Nos dias atuais, a prática de VS difere da que se praticou nos

últimos dois séculos, quando predominava uma prática

menos fiscalizadora e mais passiva.

142 Em relação ao controle de zoonoses, podem ser listadas

como funções e metas da VS o recebimento e a notificação

de doenças, intoxicações e outras anormalidades

relacionadas a fontes poluidoras, bem como a monitoração

para o combate a vários tipos de poluição do ambiente.

143 No que se refere a dados para subsidiar as ações da VS, os

gestores de saúde ainda enfrentam dificuldades devidas à

ausência de um sistema de informação brasileiro que

possibilite acesso a dados de interesse gerencial, como

morbidade ou mortalidade e a bancos de dados de

informações municipais.

144 Os estados são os responsáveis pelo desenvolvimento de

ações de VS e os municípios devem executar atividades

programadas independentes das ações de atendimento

individual ou de vigilância epidemiológica.

145 A VS do ambiente inclui o controle de acidentes e de

desastres provocados por fenômenos naturais ou pelo

homem, que podem causar distúrbios ecológicos.

O paciente pode adquirir infecção em diferentes ambientes de

cuidado médico, portanto, cabe ao enfermeiro avaliar as

condições ambientais, do local em que o paciente transita, zelar

pela prevenção contra doenças e contribuir para o controle das

infecções. Acerca desse assunto, julgue os itens subseqüentes.

146 Os exames de cultura de urina e sangue, de contagem de

leucócitos e de velocidade de hemossedimentação são

exames laboratoriais úteis para a triagem de infecções. 

147 A sonda vesical deve ser considerada artigo semicrítico, pois

entra em contato com a mucosa que não está intacta, e deve

estar livre de microrganismos, sendo tolerável apenas

a presença de esporos.

148 Na lavagem rotineira das mãos, o enfermeiro deve

lembrar-se de mantê-las acima do nível do cotovelo e

secá-las desde a ponta dos dedos até os punhos.

149 Os leucócitos estão presentes na resposta inflamatória,

e alguns deles, os macrófagos e os linfócitos, são

especializados e podem destruir microrganismos por meio da

fagocitose, bem como produzir compostos químicos

denominados linfocinas.

150 No ser humano, com o avanço da idade, o risco de infecções

aumenta e alterações como a hiperplasia prostática ou o

relaxamento do assoalho pélvico podem causar bacteriúrias,

cistites ou pielonefrites.



 – TST / Nome do candidato: 

Cargo 6: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem – 10 –

PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, que vale dez pontos, faça o que se pede, usando os espaços indicados no presente caderno para rascunho. Em
seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois
não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

• 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.

E
m 1974, o Professor Muhammad Yunus,

economista de Bangladesh, conduziu seus

alunos a uma viagem de campo para uma

aldeia pobre. Eles entrevistaram uma mulher que fazia

tamboretes de bambu e descobriram que ela teve de

pedir dinheiro emprestado para comprar bambu cru para

fazer cada tamborete. Depois de reembolsar o

intermediário, a taxas próximas de 10% por semana, ela

tinha apenas um centavo de margem de lucro. Se ela

pudesse tomar emprestado a taxas mais vantajosas, teria

acumulado algo que a possibilitasse sair do nível de

subsistência.

Yunus decidiu emprestar de seu próprio bolso o

equivalente a 17 libras a 42 artesãos. Ele achou que não

só era possível com esta quantia minúscula lhes ajudar a

sobreviver, mas também estimular o impulso pessoal e o

empreendimento necessário para saírem da pobreza.

Ele continuou distribuindo micro-empréstimos e,

em 1983, formou o Grameen Bank — banco da aldeia —,

fundado em princípios de confiança e solidariedade.

Internet: <www.comitepaz.org.br/Yunus.htm> (com adaptações).

U
ma das questões mais desafiantes é essa

nova organização do trabalho: a forma

como está organizado e as perspectivas

de trabalho, que a gente pode chamar ora trabalho

desregulamentado, ora trabalho informal. O crescimento

da economia informal traz novos desafios: o trabalho não

é mais só organizado na fábrica, ou no banco, ou na

escola, mas é organizado na rua.

Ednalva Bezerra. Os impactos da nova organização do trabalho

sobre as mulheres. Internet: <www.articulacaodemulheres.org.br>.

A
pele de Manuel se transformou em couro,

curtida anos a fio pelo sol da Amazônia e

pelo suor de seu rosto. No Sudeste do

Pará, onde boi vale mais que gente, talvez isso lhe fosse

útil. Mas acabou servente dos próprios bois, com a tarefa

de limpar o pasto. Trabalhava de domingo a domingo,

mas nada de pagamento, só feijão, arroz e a lona para

cobrir-se de noite. Um outro tipo de cerca, com farpas

que iam mais fundo, o impedia de desistir: “o fiscal de

serviço andava armado. Se o pessoal quisesse ir embora

sem terminar a tarefa, eles ameaçavam, e aí o sujeito

voltava.” Na hora de acertar as contas, os “gatos”

(contratadores de mão-de-obra a serviço do fazendeiro)

informaram que Manuel e os outros tinham “comido” todo

o pagamento e, se quisessem dinheiro, teriam que ficar

e trabalhar mais.

Trabalho escravo no Brasil no século XXI.

Internet: <www.oitbrasil.org.br> (com adaptações).

D
e acordo com os dados do Ministério do

Desenvolvimento Social (MDS), apesar da

proibição constitucional do trabalho de

crianças e adolescentes menores de 16 anos, estima-se

que cerca de 2,7 milhões de crianças e adolescentes

entre 5 e 16 anos trabalhem no Brasil de forma irregular.

Isso significa que uma em cada dez crianças nessa faixa

etária perde parte da infância nas casas de farinha, nas

lavouras, no corte de cana. Essas crianças quase sempre

têm desempenho fraco na escola, porque estão muito

cansadas para estudar e aprender, ou simplesmente

deixam de estudar.

Prevenção e combate ao trabalho infantil e à

exploração sexual. Internet: <www.unicef.org>.

Tomando como motivadores os textos da prova de Conhecimentos Básicos e os fragmentos acima, redija um texto dissertativo a

respeito do seguinte tema:

Como garantir que o trabalho seja uma atividade digna para todos?
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