De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 80 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 da sua prova.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Normas éticas para atendimento de

1

pacientes com AIDS
1

4

O

atendimento profissional a pacientes portadores do

4

de sua patologia, deverá ser efetuado de acordo com
as normas de biossegurança recomendadas pela

Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde,
razão pela qual não se poderá recusar a prestação de serviço

HIV é um imperativo moral da profissão médica e

com alegação de desconhecimento ou falta de condições

nenhum médico pode recusá-lo. Tal imperativo é

extensivo às instituições assistenciais de qualquer natureza,

O

atendimento a qualquer paciente, independentemente

7

técnicas.

pública ou privada.
O
7

sigilo

Idem, ibidem (com adaptações).

profissional

deve

ser

rigorosamente

respeitado em relação aos pacientes com AIDS. Isso se aplica,
inclusive, aos casos em que o paciente deseja que sua condição
não seja revelada sequer aos familiares, persistindo a proibição

10

Em relação ao texto acima, julgue os itens seguintes.
7

de quebra de sigilo mesmo após a morte do paciente. Somente
será permitida a quebra do sigilo quando houver autorização

8

autoridades sanitárias e preenchimento do atestado de óbito)

9

ou houver justa causa (proteção à vida de terceiros: parceiro
sexual fixo ou membros de grupos de uso de drogas
16

endovenosas, quando o próprio paciente recusa-se a fornecer-

19

10

(com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.

3
4

11

Julgue os fragmentos de texto nos itens abaixo quanto à correção
gramatical.
12

aos demais membros da equipe de saúde, condições dignas

sentido de obrigação, dever.

para o exercício da profissão.

A palavra “Tal” (R.3) pode ser substituída por Esse, sem

13

Os profissionais de saúde deverão receber, por parte das

prejuízo para a correção gramatical do período.

instituições assistenciais em que trabalha recursos para sua

Caso a expressão “pública ou privada” (R.5) estivesse no
plural, a concordância do período estaria incorreta.

proteção contra a AIDS, com base nos conhecimentos

Depreende-se das informações do texto que o portador de
AIDS pode contaminar seu parceiro sexual e as pessoas com

científicos disponiveis a respeito.
14

Em

“fornecer-lhes”

(R.16-17),

o

pronome

O responsável pela garantia das condições de atendimento
de pacientes portadores de HIV é o diretor técnico da
instituição a que tais pacientes recorreram.

“-lhes”

15

corresponde à expressão a eles e está relacionado às pessoas
indicadas na expressão: “parceiro sexual fixo ou membros de
grupos de uso de drogas endovenosas” (R.14-16).
6

As instituições assistenciais deverão propisciar ao médico e

A palavra “imperativo” (R.2) está sendo empregada com o

as quais compartilha o uso de drogas injetáveis na veia.
5

A palavra “alegação” (R.6) está sendo empregada com o
sentido de argumento, justificativa.

Codetica_Divers os /aids .htm>

2

As palavras “Ministério” e “técnicas” são acentuadas com
base na mesma regra.

equipe de saúde).
Internet: <http://www.dhnet.org.br/direitos/codetica/

1

A palavra “efetuado” (R.2) está no masculino singular para
concordar com “paciente” (R.1).

lhes a informação quanto à sua condição de infectado, após
exauridas todas as alternativas de convencimento por parte da

A vírgula logo após “patologia” (R.2) é opcional e pode ser
eliminada sem prejuízo para a correção do texto.

expressa do paciente, existir dever legal (notificação às
13

A palavra “patologia” ( R .2) está sendo utilizada com o
sentido de doença.

O médico que presta seus serviços a empresa está proibido
de revelar o diagnóstico de candidato a emprego que seja
portador do HIV.

16

É vedado a realização de sorologia para HIV, em especial

A palavra “exauridas” (R.18) está sendo utilizada com o

como

condição

necessária

a

internamento

hospitalar,

sentido de esgotadas, acabadas, encerradas.

preoperatório, ou exame preadmissional ou periódico e
ainda, em estabelecimentos prisionais.
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Texto para os itens de 17 a 30
1

4

7

10

S

chweitzer, aos trinta anos, deixou tudo o que estava
fazendo e entrou para a escola de medicina. Formou-se
médico e foi trabalhar no interior da África, onde a
miséria e o sofrimento eram grandes. Claro que ele não fez

isso para ficar rico, como não ficou. Não era dinheiro que lhe
dava felicidade. O que lhe dava prazer era cuidar da vida,
especialmente daqueles que sofrem. Ele achava que o
sentimento mais nobre que se pode ter era o que ele chamava
de reverência pela vida. Tudo o que vive é sagrado e deve ser
protegido. Não matava nem formiga. Ganhou o prêmio Nobel
da Paz.
Internet: <www.rubemalves.com.br>.

Em relação às informações e às palavras do texto acima, julgue os
itens a seguir.
17

Schweitzer era infeliz porque trabalhava na África.

18

Schweitzer foi trabalhar na África quando tinha trinta anos.

19

Schweitzer demorou a ficar rico, porque seguiu a carreira de
médico.

20

Schweitzer ganhou o prêmio Nobel da Paz porque não
gostava de matar as formigas.

21

As palavras “miséria” e “reverência” são acentuadas porque
são paroxítonas terminadas em ditongo oral.

22

O pronome “isso” (R.4) retoma a idéia de “trabalhar no
interior da África, onde a miséria e o sofrimento eram
grandes” (R.3-4).

23

A palavra “reverência” (R.9) está sendo utilizada com o
sentido de respeito profundo.

24

O sentido de “reverência pela vida” (R.9) é explicado no
texto pela oração “Tudo o que vive é sagrado e deve ser
protegido” (R.9-10).

A quantia de R$ 61.600,00 deverá ser repartida entre os irmãos
Carlos, Lúcia e Marcos e a parte que caberá a cada um deles
deverá ser diretamente proporcional aos números 5, 4 e 2,
respectivamente. Com base nessas informações, julgue os itens
que se seguem.
33

O valor que caberá a Carlos é superior a R$ 30.000,00.

34

O valor que Marcos deverá receber é superior a
total da quantia repartida.

35

Considere que, para uma nova quantia a ser dividida entre os
três irmãos, Lúcia receba R$ 30.000,00 e seja mantida a
mesma condição de proporcionalidade. Então a nova quantia
a ser dividida é superior a R$ 80.000,00.

do valor

RASCUN HO

O texto acima permaneceria correto e manteria as mesmas idéias
caso o trecho “Não era dinheiro que lhe dava felicidade” (R.5-6)
fosse substituído por
25

Não era dinheiro o que dava felicidade a ele.

26

Aquilo que davam-lhe felicidade não era o dinheiro.

27

Dinheiro não era o que lhe dava felicidade.

28

A ele, não era dinheiro quem dava felicidade.

29

A felicidade não lhe era dada pelo dinheiro.

30

O que lhe dava felicidade não era o dinheiro.

Em um terreno retangular, de perímetro igual a 110 m, o seu
comprimento tem 25 m a mais do que a sua largura. Com base
nessas informações, julgue os itens seguintes.
31

O comprimento do terreno é superior a 350 dm.

32

A área do terreno é superior a 5.500.000 cm².
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Em uma farmácia existem 90 frascos do remédio A e 198 do
remédio B, que devem ser guardados em caixas. Cada caixa deve
conter remédio de um só tipo e todas elas, o mesmo número de
frascos. As caixas devem conter o maior número possível de
frascos. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.
36

O número de frascos que serão guardados em cada caixa é
inferior a 15.

37

A quantidade de caixas necessárias para guardar todos os
frascos dos remédios A e B é superior a 15.

RASCUN HO

Julgue os itens que se seguem.
38

Em uma cidade há 7 médicos para cada 1.500 habitantes.
Considerando que a população dessa cidade seja de
10.500 habitantes, então o número de médicos na cidade é
superior a 50.

39

Em um conjunto de lotes,
que

desses lotes mais 44 é menor

do número total de lotes. Nessa situação, o número total

de lotes é superior a 150.
40

Em compras à vista, uma loja dá desconto de 6% sobre o valor
total da compra. Se um cliente recebeu um desconto de
R$ 84,00 nessa loja em razão de uma compra à vista, então o
valor total da compra efetuada por esse cliente é inferior a
R$ 1.300,00.

41

Márcia, Cláudia e Laura, enfermeiras de um hospital, dão
plantões em regime de rodízio. Márcia dá plantão a cada
3 dias, Cláudia, a cada 4 dias e Laura, a cada 5 dias. Se as três
enfermeiras deram plantão hoje, então a próxima data em que
as três darão plantão juntas novamente será daqui a mais de
50 dias.

Para uma viagem de trabalho, um funcionário recebeu R$ 360,00 de
diárias. Ele economizou

do total que gastou em despesas na

viagem. Com base nessa situação, é correto afirmar que
42

o total das despesas de viagem desse funcionário foi inferior
a R$ 250,00.

43

esse funcionário economizou menos de R$ 100,00.

Um recipiente em forma de um paralelepípedo retângulo tem 2 m de
comprimento, 1,5 m de largura e 1 m de altura. Vazio, o recipiente
pesa 30 kg e quando 80% desse recipiente está cheio de um
determinado líquido, ele pesa 234 kg. A respeito desse recipiente,
julgue os itens a seguir.
44

O volume desse recipiente é inferior a 2.000 L.

45

Se esse recipiente estiver na posição horizontal, a altura a
partir da base até a superfície do líquido é inferior a 75 cm.

46

O peso de 1 L do líquido que está no recipiente é inferior
a 80 g.

UnB / CESPE – SMA/SMS – ARACAJU – SE – Aplicação: 18/1/2004

Cargo: Auxiliar de Enfermagem – Ambulatório / Prova 75

É permitida a reprodução apenas para f ins didáticos, desde que citada a f onte.

–3–

Um motorista faz uma viagem entre 2 cidades distantes 410 km uma
da outra, durante 5 horas, sem parar. Em um primeiro trecho, ele
viaja à velocidade constante de 85 km/h durante 2 horas e,
no segundo trecho, ele também viaja com velocidade constante.
Considerando essas informações, julgue os itens seguintes.

Do requerimento para registro de serviço especializado em

47

51

48

A distância percorrida no primeiro trecho da viagem é menor
que a distância percorrida no segundo trecho.
A velocidade com que o motorista percorreu o segundo trecho
da viagem é inferior a 85 km/h.

engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT) no
órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego deve
constar o

atividades por estabelecimento.
52

nome dos profissionais integrantes do SESMT.

53

número de registro dos profissionais na secretaria de

Os comprimentos de dois lados de um terreno triangular isósceles
são iguais a 20 m e 8 m. Com base nessas informações, julgue os
itens que se seguem.
49

O terceiro lado desse terreno mede 8 m.

50

Considerando que h seja a altura relativa ao lado que tem 8 m
de comprimento, então h² = 384 m².

RASCUN HO

número de empregados do requerente e o grau de risco das

segurança e medicina do trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego.
54

horário de trabalho dos profissionais do SESMT.

As funções da vigilância epidemiológica incluem a
55

coleta e o processamento de dados.

56

análise e a interpretação de dados.

57

avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas.

58

recomendação das medidas de controle apropriadas.

No que se refere ao preparo e à esterilização de materiais para
procedimentos hospitalares, julgue os itens subseqüentes.
59

A limpeza do material somente deve ser feita por fricção
mecânica, utilizando-se água, sabão e esponja, pano ou
escova.

60

As autoclaves são equipamentos que utilizam calor seco
para realizarem o processo de esterilização.

61

O uso da estufa não é recomendado para esterilização de
qualquer tipo de material.

62

A solução de glutaraldeído a 2% é indicada para realizar
esterilização a frio de artigos críticos termossensíveis.

As ações do auxiliar de enfermagem do trabalho incluem
63

execução

das

atividades

auxiliares

de

nível médio

atribuídas à equipe de enfermagem, sob orientação e
supervisão do enfermeiro.
64

participação em programas de prevenção e controle de
infecções hospitalares.

65

preparação do cliente para consultas, exames e tratamentos.

66

encaminhamento adequado dos problemas apresentados
pelo paciente.
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Acerca das noções básicas de toxicologia, julgue os itens que
se seguem.

Acerca de doenças infecciosas e transmissíveis, julgue os itens
seguintes.
72

67

oxigênio; por esse motivo, em casos de envenenamento

Na poliomielite, a ocorrência de paralisias é mais freqüente nas
pernas, mas os músculos da respiração também podem ser
afetados.
73 O sarampo é uma doença infecciosa e transmissível, muito
contagiosa, cujo único meio disponível de prevenção é a
vacinação, e a sua penetração no organismo somente ocorre
através da boca e do nariz.
74 A difteria é uma doença infecciosa cuja transmissão ocorre
apenas por contato direto com a pessoa contaminada.

com esse gás, deve-se monitorizar os sinais vitais e

Julgue os itens seguintes acerca de curativos.

atentar para a possibilidade de haver insuficiência

75

A indução de vômito deve ser realizada imediatamente
em pacientes intoxicados conscientes e com reflexo de
vômitos, independentemente da substância ingerida.

68

O monóxido de carbono é um exemplo de veneno inalado
que reduz a capacidade do sangue em transportar

respiratória.
No que se refere a imunologia, julgue os seguintes itens.
69

Na imunidade passiva, recebem-se, através dos vasos

Acerca de diabetes, julgue os itens subseqüentes.

placentários ou do colostro, anticorpos elaborados em

77

outro organismo.
70

Considera-se correta a aplicação de algumas vacinas em
um mesmo atendimento, por ser uma medida econômica
e não comprometer a sua capacidade imunogênica.

71

Curativo é todo material aplicado diretamente sobre uma lesão a
fim de prevenir a contaminação e facilitar a cicatrização.
76 O curativo pode ser fechado, aberto ou compressivo e deve ser
retirado de feridas cirúrgicas limpas após o período máximo de
doze horas.

A aplicação de vacinas é contra-indicada durante o
período de gravidez, com exceção da antitetânica.
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É uma doença associada à deficiência de produção de insulina
pelo pâncreas, resultando em concentração excessiva de glicose
no sangue.
78 Os primeiros sintomas de diabetes melito tipo I são polidipsia,
poliúria e ganho de peso.
79 O glicosúria fornece um parâmetro preciso do teor de glicose no
sangue.
80 A insulina é essencial para a célula, mas não para o metabolismo
correto de proteínas e lipídeos.
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