De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 100 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO; ou o campo
designado com o código SR, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente um, dos
três campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do campo
designado com o código SR não implicará apenação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha
de respostas, que é o único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
1

4

A

Amazônia tem sido colocada no centro das
atenções

internacionais

desmatamento

e

das

em

função

queimadas

para

Cientistas tentam recriar no Pará
solo indígena que pode combater fome

do
a

1

exploração de madeira e a agricultura, processos que
vêm ameaçando sua biodiversidade e contribuindo para
4

as mudanças climáticas globais. No entanto, pouca
7

atenção tem sido dada à contaminação ambiental
resultante dos modelos de desenvolvimento econômico
introduzidos

10

naquela

região.

Isso

7

decorre,

provavelmente, da idéia errônea de que a Amazônia é

10

um grande vazio verde. Na verdade, vivem hoje na
região cerca de 12 milhões de pessoas.
O rápido crescimento populacional, além de

13

13

promover o crescimento desordenado das cidades e a
degradação ambiental, exigiu a produção adicional de
16

16

alimentos. A produção de alimentos, em especial de
frutas e hortaliças, é em geral realizada com o uso de

19

inseticidas, herbicidas e fungicidas. Além de provocar
19

contaminação ambiental, o emprego de agrotóxicos tem
efeitos na saúde dos agricultores, de suas famílias e dos

22

consumidores.
Ciência Hoje, v. 32, n.º 190, p. 70 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos às idéias e estruturas do
texto acima.

25

28

C

ientistas brasileiros e estrangeiros tentam recriar no estado do
Pará a terra preta arqueológica, um tipo de solo que, segundo
eles, pode ajudar a resolver o problema da fome no mundo.
Muitos pesquisadores acreditam que a terra preta seja o
legado deixado por milhares de índios pré-históricos que habitaram
a Amazônia antes do descobrimento da América, mas foram
dizimados pelas doenças trazidas pelos europeus, como a gripe e o
sarampo.
Nos tempos atuais, os caboclos que moram às margens dos
rios na região amazônica foram os primeiros a descobrir, por acaso,
a riqueza da terra preta. Plantando as roças sobre a terra,
perceberam que ela permanecia sempre fértil, sem necessidade de
qualquer tipo de adubo.
As pesquisas mostraram o motivo de tanta fertilidade: a
terra preta é uma espécie de solo com coloração escura e restos de
material arqueológico (como fragmentos de cerâmica e carvão)
enriquecidos em cálcio, carbono, magnésio, manganês, fósforo e
zinco.
Um experimento está sendo realizado desde junho na
cidade de Tailândia, no nordeste do Pará. Um composto orgânico
similar à composição da terra preta foi colocado em uma parte do
solo da região, e os cientistas estão esperando para ver os resultados.
Além disso, uma equipe estuda a microbiologia do solo, para verificar
de que maneira o processo da fertilidade pode-se tornar mais rápido.
“Quando este processo for acelerado, teremos todas as
condições de melhorar a qualidade de vida do homem amazônico”,
disse à BBC Brasil Dirse Kern, geoarqueóloga do Museu Paraense
Emílio Goeldi e uma das maiores especialistas brasileiras sobre a
questão.
Internet: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia> (com adaptações).

1

2

O texto trata de um problema importante que, segundo
a reportagem, não tem chamado a atenção da mídia.

Com respeito às idéias e às estruturas do texto acima, julgue os itens que
se seguem.

O primeiro parágrafo é dividido em duas partes pelo

6

conectivo “No entanto” (R.6), que marca a passagem de

3

problemas que não interessam para a reportagem,

7

embora importantes para o assunto que, no momento,
preocupa o autor.

8

Depreende-se do texto que a terra preta, bem deixado pelos índios
pré-históricos que habitaram a Amazônia, atualmente é utilizada
pelos caboclos da região.

9

De acordo com o texto, os milhares de índios pré-históricos que
habitaram a Amazônia antes do descobrimento da América foram
mortos pelos europeus que vinham em busca de suas riquezas.

10

A palavra “enriquecidos” (R .17) refere-se apenas a “fragmentos de
cerâmica e carvão” (R.16).

Caso se deseje substituir “No entanto” (R.6), sem
causar alteração do sentido do texto, pode-se usar, em
seu lugar, o conectivo Portanto.

4

Na linha 18, os vocábulos “inseticidas”, “herbicidas”
e “fungicidas” têm o mesmo sufixo, que significa que
extermina ou que mata.

5

A palavra “dizimados” (R.7) pode ser substituída, sem alteração do
sentido do texto, por exterminados.
A forma verbal “perceberam” (R.11) tem como sujeito
“os primeiros” (R.10).

A palavra “agrotóxicos” (R.19) é um nome genérico
que engloba inseticidas, herbicidas e fungicidas,
citados no texto.

11

Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao se
substituir “para” (R.22) por afim de.
12 A expressão “geoarqueóloga do Museu Paraense Emílio Goeldi e
uma das maiores especialistas brasileiras sobre a questão” (R.2729) qualifica “Dirse Kern” (R.27).
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Mapeamento identifica problemas
para proteger manguezais em Sergipe
1

4

7

10

13

16

A

Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio
Ambiente e a Administração do Meio Ambiente (ADEMA)
de Sergipe terminam até o final deste mês o mapeamento dos
manguezais do litoral sul do estado. O trabalho visa identificar os
problemas e quantificar a área com o objetivo de criar um sistema de
monitoramento dinâmico dos mangues. As informações vão subsidiar
o governo na elaboração de uma lei de zoneamento e de um plano de
gestão e manejo.
Segundo a coordenadora do programa no estado, a
expansão imobiliária, a carcinicultura (criação de camarões) e as
atividades turísticas são as principais causas de ameaça aos manguezais.
O mapeamento está sendo realizado nos municípios de São Cristóvão,
Itaporanga D'Ajuda, Estância, Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba, que
somam uma área de 2.496 km2, onde se localiza a Área de Proteção
Ambiental Litoral Sul. A população da região é superior a 170 mil
habitantes e cresce acima da média estadual.

22

Os recursos naturais, além da abundância da fauna, atraem
para a região turistas, ecoturistas e pesquisadores. De acordo com
pesquisas do governo, o incentivo ao turismo tem provocado a
expansão urbana de forma desordenada, com loteamentos
clandestinos, desmonte de dunas, desmatamentos e aterros. A situação
se agrava com a poluição dos estuários por esgoto sanitário e efluentes

25

industriais e a proliferação de viveiros de camarões clandestinos em
manguezais. A produção de petróleo, em São Cristóvão, também
amplia o potencial de risco da região.

19

Internet: <http://www.mma.gov.br> (com adaptações).

Acerca das idéias e das estruturas do texto acima, julgue os itens
subseqüentes.

Acerca do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil,
julgue os itens seguintes.
21

É

uma rede de ações e serviços de saúde

regionalizada e hierarquizada.
22

Existe mais de uma direção do SUS em cada esfera de
governo.

23

A iniciativa privada não pode, por lei, participar do
SUS.

24

Compete ao SUS colaborar na proteção do meio
ambiente, nele compreendido o trabalho.

A respeito da educação em saúde, uma importante medida
praticada nos serviços de saúde, julgue os itens a seguir.
25

A educação em saúde destina-se exclusivamente à
promoção da saúde.

26

Os profissionais de enfermagem, de nutrição e de
serviço social são os responsáveis pela realização da
educação em saúde.

27

A

participação ativa da população aumenta a

efetividade das ações voltadas à educação em saúde.
As competências legais da direção municipal do SUS
incluem a
28

execução de serviços de vigilância epidemiológica e
sanitária.

29

execução de serviços de saúde do trabalhador.

30

execução de serviços de alimentação e nutrição.

31

gestão

13

Não ocorre alteração de sentido no texto ao se substituir “subsidiar”
(R.6) por auxiliar.

14

De acordo com o texto, a área total dos municípios citados no texto
é de mais de 2.000 km2.

15

Os parênteses utilizados na linha 10 podem ser substituídos, sem
prejuízo para a coerência e a correção gramatical do texto, por
travessões.

Acerca da ocorrência de ferimento acidental com agulha

O pronome relativo “que” (R.13) poderia ser substituído, sem
prejuízo para a coerência e a correção gramatical do texto, por os
manguezais.

seguintes.

16

17

Preserva-se a correção gramatical do texto ao se substituir “recursos
naturais” (R.17) por ecossistema.

18

Na linha 21, o substantivo “desmonte” é complementado, sintática e
semanticamente, por “de dunas, desmatamentos e aterros”.

19
20
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laboratórios

públicos

de

saúde e

hemocentros.

de injeção usada, envolvendo um servidor da área de
enfermagem, em um ambiente hospitalar, julgue os itens

32

Não é obrigatória a comunicação imediata ao Serviço
de Controle de Infecção Hospitalar, caso o servidor
já seja vacinado corretamente contra hepatite B.

33

Somente é recomendável a comunicação ao Serviço
de Controle de Infecção Hospitalar, se o paciente no
qual a agulha tenha sido usada for portador do vírus

A palavra “efluentes” (R.22) está sendo empregada com o sentido de
resíduos, dejetos.
Depreende-se das idéias do texto que os turistas têm provocado
“a poluição dos estuários por esgoto sanitário e efluentes industriais
e a proliferação de viveiros de camarões clandestinos em
manguezais” (R.22-24).

de

da imunodeficiência humana.
34

No caso de o paciente no qual a agulha tenha sido
usada ser portador de hepatite C, a conduta imediata
é a vacinação contra essa doença.
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Com relação à notificação compulsória de doenças, prevista na

43

Lei n.º 6.259, de 30/10/1975, e no decreto n.º 78.231, de 12/8/1976, que

S o c ialistas

a regulamenta e à luz da legislação atual, julgue os itens subseqüentes.
35

Somente devem ser notificados os casos confirmados de doenças.

36

A relação atual das doenças de notificação compulsória (Portaria n.º

37

Soviéticas

(UR S S ),

a

R ús s ia

transformou-se em uma das cinco maiores potências
econômicas do mundo, embora tenha perdido toda sua
força militar.

1.943, de 18/10/2001) inclui a hanseníase, a paralisia flácida aguda
e o tétano.

Com a desintegração da União das Repúblicas

44

Os gestores municipais do SUS podem incluir outras doenças no

O Oriente Médio, região em que se situam a Palestina
e Israel, continua sendo uma das principais áreas

elenco das doenças de notificação compulsória em seu âmbito de

estratégicas do mundo, especialmente em função de

competência.

suas reservas de petróleo.
A respeito das conferências de saúde, que são instâncias colegiadas do
SUS, previstas em lei, julgue os itens a seguir.

45

Em sua recente visita a países árabes, o presidente

38

Devem reunir-se a cada 4 anos.

Luiz Inácio Lula da Silva reiterou o apoio do Brasil

39

São de âmbito exclusivamente nacional.

à atual política externa dos EUA, posição externada

40

Têm representação dos vários segmentos sociais.

quando de sua chegada a Israel.

A

Autoridade Nacional Palestina (ANP) convidou o Brasil a integrar

46

uma força-tarefa que ajudaria o grupo que é conhecido como

Deduz-se do texto que a ANP pretende formar um
grupo de países interessados em sua causa, de modo

Quarteto — Estados Unidos da América (EUA), Rússia, União

a forçar algumas decisões do Quarteto que lhe sejam

Européia e Organização das Nações Unidas (ONU) — para ajudar nas

favoráveis.

negociações de paz entre palestinos e israelenses.
O Brasil também deve abrir um escritório de representação ou
embaixada em Ramallah, cidade da Cisjordânia onde está confinado o

47

presidente da ANP, Iasser Arafat. O Quarteto é um grupo quase

não-aceitação da existência do Estado de Israel, o que

inoperante, totalmente dominado pelos EUA. O convite da Palestina para

dificulta ainda mais as negociações de paz na região.

que o Brasil integre a força-tarefa é uma jogada política calculada.
Lula e Arafat são conhecidos de longa data, tendo se encontrado em

Iasser Arafat tem posições radicais, a começar pela

48

Brasília, na Nicarágua e em Tunis.

Nos últimos anos, a ONU reforçou seu papel nas
relações internacionais, a exemplo do ocorrido nos

Folha de S . Paulo, 9/12/2003, p. A4 (com adaptações).

episódios da antiga Iugoslávia e das invasões

A partir do texto acima e considerando o cenário internacional

norte-americanas ao Afeganistão e ao Iraque.

contemporâneo e a atual política externa brasileira, julgue os itens que se
seguem.
49
41

Após os atentados contra Nova Iorque e Washington, em setembro de

o que motiva ainda mais a elevada tensão no Oriente

2001, os EUA assumiram uma posição mais flexível e tolerante em

Médio.

relação ao mundo árabe, como meio de evitar novos ataques ao seu
território.
42

A União Européia, que integra o Quarteto citado no texto,
corresponde à integração econômica, política, social e cultural
implementada por grande parte dos países europeus como forma de

Ainda não existe efetivamente o Estado da Palestina,

50

As viagens ao exterior do presidente Lula integram
uma estratégia voltada para a maior visibilidade e
melhor inserção do país no cenário mundial.

se fortalecerem em uma época de economia globalizada e bastante
competitiva.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca das principais doenças transmitidas por protozoários,
julgue os itens subseqüentes.
51

A doença de chagas é uma das enfermidades mais

Acerca do sistema digestório, sua anatomia e fisiologia, julgue os
itens a seguir.
62

Catabolismo é o processo de digestão pelo qual grandes
moléculas orgânicas dos alimentos, como proteínas,
carboidratos e lipídeos são quebrados pela ação enzimática.

63

A digestão tem início na boca, com a ação dos dentes, da saliva
e da ptialina, cuja função é amolecer o bolo alimentar e iniciar
o processo de digestão do amido e do lipídeo.

64

O suco pancreático contém enzimas responsáveis pela digestão
das proteínas. É produzido pelo pâncreas e secretado no
duodeno pelo canal colédoco.

importantes no Brasil, causada por um protozoário
flagelado chamado Trypanossoma cruzi.
52

A malária, causada por um esporozoário, é transmitida por
meio da picada de um vetor fêmea parasitada, sendo
também muito comum a transmissão congênita.

53

A toxoplasmose, doença causada pelo Toxoplasma gondii,
é considerada no homem infecção oportunista, tendo como
hospedeiro definitivo o cão.

54

A giardíase existe no mundo inteiro. Sua transmissão
ocorre pela ingestão dos cistos presentes na água e nos
alimentos, que morrem com o uso de cloro.

Com relação à insuficiência cardíaca congestiva, síndrome que
continua causando sérios danos às pessoas em geral, julgue os itens
que se seguem.
65

A insuficiência cardíaca congestiva resulta da incapacidade do
coração de bombear a quantidade necessária do sangue
oxigenado para satisfazer as exigências metabólicas do
organismo.

66

Dificuldades respiratórias, dispnéia ao esforço, ortopnéia e
edema pulmonar são complicações características que
acometem indivíduos que apresentam insuficiência cardíaca do
lado direito.

67

Pacientes com insuficiência cardíaca do lado esquerdo
apresentam edema dos tornozelos, aumento de peso
inexplicado, ascite e anorexia.

68

O tratamento da insuficiência cardíaca congestiva é
direcionado para eliminar o excesso de água acumulada pelo
organismo, com o uso de diuréticos, e para aumentar a força e
a eficiência da contração do miocárdio.

Os seres vivos apresentam características e propriedades que os
diferenciam dos seres inanimados. Com relação a algumas
dessas características, julgue os itens abaixo.
55

A irritabilidade é própria de todos os seres vivos, sendo
capazes

de

responder

ou

reagir

a

estímulos

ou

modificações do meio ambiente.
56

Somente os seres vivos, sem exceção, são formados por
unidades fundamentais denominadas células, não visíveis
a olho nu.

57

Plantas e algas são seres vivos que sintetizam seus próprios
alimentos, sendo conhecidas como autótrofos.

relação a sua constituição, julgue os itens seguintes.

Acerca do diabetes melito, que está-se tornando um dos principais
problemas de saúde do homem na atualidade, julgue os itens
subseqüentes.

58

69

O diabetes melito é um distúrbio metabólico caracterizado por
hiperglicemia, e decorre da produção, secreção ou utilização
deficientes de insulina.

70

A insulina é essencial para a utilização da glicose no
metabolismo celular mas não participa no metabolismo das
proteínas.

71

No diabetes melito tipo I, ou insulino dependente, a polidipsia,
a polifagia, a poliúria e o ganho de peso são sintomas
característicos.

72

A cicatrização precária das feridas e infecções recidivantes,
em especial da pele, são manifestações clínicas do diabetes.

73

A insulina regular, de ação curta, e a NPH, de ação mais longa,
podem ser aplicadas nas vias SC e EV.

O sangue é o meio de transporte no sistema circulatório. Com

O sangue é formado de uma parte líquida denominada
plasma e de uma parte sólida, composta de células e
fragmentos de células, que são os elementos figurados.

59

O plasma constitui-se de 90% de água e de diversas
substâncias e gases como oxigênio, gás carbônico e
nitrogênio, dissolvidos em seu meio.

60

Os leucócitos ou glóbulos brancos são células que existem
no sangue em maior quantidade que as hemácias e são
responsáveis pela produção de histamina e heparina.

61

As plaquetas são células responsáveis pela coagulação
sanguínea, fundamental em qualquer ferimento.
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Acerca das principais complicações pós-operatórias, julgue os

Noções básicas de farmacologia são fundamentais na formação da

itens seguintes.

equipe de enfermagem devido às suas atribuições. Com relação

74

O controle da pressão arterial é importante para evitar a
perda sanguínea excessiva e, conseqüentemente, o choque

a esse assunto, julgue os itens subseqüentes.

hipovolêmico — muito comum no pós-operatório.

88

75

atividade cardíaca pelo aumento da contração do miocárdio;

esfíncter vesical, deve-se fazer o cateterismo vesical como

os digitais diminuem o débito cardíaco da insuficiência

É recomendado aplicação de calor e repouso no leito a
pacientes que apresentem distensão abdominal devida a

cardíaca congestiva.
89

redução da peristalse, o que causa retenção de gases, vômitos

insuficiência renal aguda, é também importante, nesses

Acerca de algumas doenças preveníveis por vacinação, julgue os
itens a seguir.

casos, o controle diário do peso do paciente.
90

A poliomielite é uma doença infecciosa transmitida pelo

79

são

medicamentos

profiláticos

e

curativos

indicados nos
nos

distúrbios

por via parenteral e oral.

A difteria é uma doença infecciosa transmissível, causada por

A coqueluche é uma doença causada por uma bactéria que
afeta os pulmões e é muito grave em crianças menores de

anticoagulantes

trombo-embolíticos. O mais comum é a heparina, ministrada

a pessoa tosse, espirra ou fala.
vírus que se localiza nas vias respiratórias, e que provoca,
em casos graves, fala diferente e dificuldade para respirar.

Os

tratamentos

poliovírus que sai do organismo através das fezes ou quando
78

Os diuréticos são substâncias que aumentam o fluxo urinário.
Além de sua utilização no controle dos edemas e

e dor.

77

são medicamentos que estimulam a

Em pacientes com retenção urinária, causada por espasmo no
primeira intervenção de enfermagem.

76

Os cardiotônicos

Parada

cardiorrespiratória,

por

requerer

atendimento

de

emergência, envolve toda a equipe de saúde. Com relação à
parada cardiorrespiratória, julgue os itens que se seguem.

6 meses.
80

O tétano é uma doença neurológica, causada pela toxina do

91

A parada cardíaca é caracterizada pela interrupção súbita

bacilo do tétano, transmissível de uma pessoa para outra pelo

dos

contato direto.

consciência e ausência de pulso.

É função do auxiliar de enfermagem do trabalho

92

batimentos

cardíacos,

com

perda

imediata

da

Quando houver duas pessoas disponíveis para o atendimento

81

realizar medidas biométricas.

de um paciente com parada cardiorrespiratória, deve-se

82

prestar atendimento de primeiros socorros.

manter a relação de 2 ventilações para cada 15 compressões

83

prestar cuidados

cardíacas.

de higiene e conforto, zelando pela

segurança do trabalhador.
Julgue os itens relativos às responsabilidades inerentes ao Serviço
Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMET)
e à CIPA.
84

85

93

O exame admissional é uma parte integrante do processo
seletivo da empresa. É de competência do serviço de saúde

do trabalho e atividade afins é uma de suas obrigações.

ocupacional informar ao candidato se foi considerado apto

É de sua competência investigar somente os acidentes de

ou não.

Zelar pela saúde e integridade física do trabalhador é sua
responsabilidade.

87

benefícios aos profissionais.

Apoiar a área gerencial como consultor na área de segurança

trabalho.
86

Julgue os itens a seguir, relativos à legislação do trabalho e

Somente os acidentes que envolverem os funcionários serão
revisados pelo SESMET e pela CIPA.
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94

A finalidade do exame demissional é detectar doença
ocupacional causada durante o exercício de sua função na
empresa, devendo ser realizada dentro dos 30 dias que
antecederem o desligamento definitivo do trabalhador.
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Acerca das doenças ocupacionais e do trabalho como provocador
de agravo à saúde, julgue os itens subseqüentes.
95

97

Além do seu curso regular de auxiliar de enfermagem, o
auxiliar de enfermagem do trabalho deve fazer curso
específico, conforme norma regulamentar n.º 3.214 do
Ministério do Trabalho e Emprego.

98

O profissional da área deve conhecer a empresa na qual
trabalha, os riscos a que os trabalhadores estão expostos e
buscar informações sobre os mesmos.

99

alteração em outros processos fisiológicos. As horas de

Planejar programas de prevenção de acidentes e motivar o
trabalhador a executar suas atividades em condições seguras
são atribuições do auxiliar de enfermagem do trabalho.

sono devem ser repostas, pois todos têm necessidade de

100 Organizar programas de prevenção de saúde e de reabilitação

A perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) é a patologia
irreversível mais

freqüente

relacionada

ao

trabalho.

No mundo do trabalho, o excesso de ruído é a causa da
surdez.
96

Com relação às principais ações específicas do auxiliar de
enfermagem do trabalho, julgue os itens abaixo.

No trabalho em turno, indivíduos que trabalham no período
noturno podem apresentar alteração hormonal, com posterior

dormir.
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faz parte das funções do auxiliar de enfermagem do trabalho.
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