


• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 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 rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas
provas.
C As siglas seguintes, quando usadas, deverão ser interpretadas da forma indicada: DF = Distrito Federal; LODF = Lei Orgânica
do Distrito Federal; CLDF = Câmara Legislativa do Distrito Federal; TJDFT = Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
STJ = Superior Tribunal de Justiça; STF = Supremo Tribunal Federal.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 7.

Sabe o leitor o que lhe trago aqui? Uma pérola. (...)1

Pesquei-a agora mesmo na costa da Câmara Municipal.
Gosto daqueles mares, às vezes tempestuosos, às vezes banzeiros,
mas sempre fecundos. Dizem que há um plano de fazer desaguar ali4

os rios Maranhão e Caiapó, contra todas as induções de geografia, e
a despeito das leis da hidráulica. Contanto que me não tirem as
pérolas. 7

Vamos à que acabo de colher. Todos os anos, em se
aproximando o entrudo, a Câmara manda correr um edital que o
proíbe, citando a postura e apontando as penas. Até aqui a ostra;10

agora a pérola. Este ano a Câmara fez saber duas coisas: primeiro,
que a postura está em seu inteiro vigor; segundo, que deve ser
cumprida literalmente. Sim, meu senhor, literalmente; deve ser13

cumprida literalmente.
(...)
Isto em trocos miúdos, quer dizer: Meus filhos, olhem que16

agora é sério. Estou cansada de publicar editais que nem mesmo os
ingleses vêem. Não, não pode ser. Canso-me em dizer que atirar água
é um delito, encrespo as sobrancelhas, pego na vara de marmeleiro,19

e é o mesmo que se caísse um carro. Nada, agora é sério. Hão de
cumprir literalmente a postura, ou vai tudo raso. 

Entretanto, a coisa é menos fácil do que parece. A postura22

impõe multa aos que jogam entrudo, e, não podendo o infrator pagar
a multa, sofrerá “dois a oito dias de prisão”; sendo escravo, porém,
sofrerá “dois a oito dias de cadeia”. Como encaminhar literalmente25

esses dois infratores, um para a prisão, outro para a cadeia? Se não
fosse a condição da literalidade, eu, no caso dos urbanos, mandava-os
ambos para o xilindró, que é um meio-termo; mas devendo ser literal,28

não saberia que fazer.
(...)
Mas o que o leitor não suspeita é que não lhe dou esta31

pérola, e assim castigo a incredulidade com que me recebeu. Vou
restituí-la à matrona municipal. Ela a porá ao colo, nos três dias de
entrudo, para assistir ao baile dos limões-de-cheiro, que promete ser34

esplêndido, tão esplêndido que ela acabará por dançar com os outros. 
Se assim acontecer, que fará a Câmara nos anos seguintes?

Terá de recorrer a outros advérbios, ferrenhamente, implacavelmente,37

terrivelmente, e sempre inutilmente, porque nestas coisas, amiga
minha, ou se trata de um recreio popular, e é preciso fazer como
aquele chefe de polícia, que o trocou por outro; — ou se trata de40

eleições, e então, antes de dar um advérbio à execução das leis, é
melhor dar-nos o sentimento da legalidade, que está muito por baixo. 

E depois, pode ser que o povo imagine que o direito de fazer43

entrudo, como o de expor ossos de defunto nas vitrinas, é
constitucional. Se assim for, creia a Câmara que ele há de defendê-lo,
a todo custo, considerando que, se hoje lhe tirasse o de jogar água,46

amanhã pode tirar-lhe o de profanar ossos nas vitrinas da Rua do
Ouvidor. Premissa traz conseqüência; liberdade morta, liberdade
moribunda. Ou mais derramadamente: as liberdades dependem tanto49

umas das outras, que o dia da morte de uma é a véspera da morte de
outra. Vá lá em vinte palavras o que estava em duas.

Machado de Assis. Crônicas — Balas de estalo. In: Obra
Completa – volume III. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973, p. 438-9.

Em relação às idéias e estruturas lingüísticas do texto,

julgue os itens que se seguem.

1 Pelos sentidos do texto, a expressão “matrona

municipal” (R.33) indica tratamento cerimonioso e

respeitoso em relação à instituição a que se refere.

2 Em “defendê-lo” (R.45), o pronome “-lo” refere-se

a “povo” (R.43).

3 Em “liberdade morta, liberdade moribunda” (R.48-

49), a vírgula pode ser substituída, sem prejuízo

para a correção gramatical e para a informação do

período, pela expressão significa, imediatamente

a seguir, outra.

4 No segundo parágrafo, a cadeia metafórica

composta em relação a “costa”, “mares” e “pérolas”

tem o efeito de sentido de ironia no que se refere ao

funcionamento da Câmara Municipal.

5 No parágrafo às linhas de 16 a 21, por meio de

recurso de personificação, o autor dá voz à Câmara

Municipal.

6 A oração iniciada por “não podendo” (R.23) tem

valor concessivo.

7 O autor do texto discute a idéia de que a

interpretação literal da norma exigiria que os termos

“prisão” e “cadeia” fossem compreendidos com

significados diferentes, o que poderia provocar

dúvidas na imposição de pena aos infratores.
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O Brasil é grande. Apesar de todas as crueldades e1

discriminações, especialmente contra as comunidades

indígenas e negras, e de todas as desigualdades e dores que

não devemos esquecer jamais, o povo brasileiro realizou4

uma obra de resistência e construção nacional admirável.

Construiu, ao longo do século, uma nação plural,

diversificada, contraditória até, mas que se estende de uma7

ponta a outra do território. Dos encantados da Amazônia aos

orixás da Bahia; do frevo pernambucano às escolas de samba

do Rio de Janeiro; dos tambores do Maranhão ao barroco10

mineiro; da arquitetura de Brasília à música sertaneja.

Estendendo o arco de sua multiplicidade nas culturas de São

Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e13

da região Centro-Oeste. Esta é uma nação que fala a mesma

língua, partilha os mesmos valores fundamentais, sente-se

brasileira.16

Onde a mestiçagem e o sincretismo se impuseram,

dando uma contribuição original ao mundo, onde judeus e

árabes conversam sem medo, onde, toda migração é bem-19

vinda, porque sabemos que, em pouco tempo, pela nossa

própria capacidade de assimilação e de bem-querer, cada

migrante se transforma em mais um brasileiro.22

Luís Inácio Lula da Silva. Discurso de Posse. 

Com referência aos sentidos e às estruturas lingüísticas do texto

acima, julgue os itens seguintes.

8 Antes de “Onde a mestiçagem” (R.17), subentende-se a

repetição da expressão “Esta é uma nação”, que inicia o

período antecedente.

9 Os sinais de ponto-e-vírgula às linhas de 9 a 11 podem, sem

prejuízo para a correção gramatical do período, ser

substituídos por vírgulas.

10 Estaria gramaticalmente correta, à linha 14, a redação região

Centro-Oeste, esta é uma nação....

11 A expressão “é grande” (R.1) restringe-se à extensão territorial

do Brasil.

12 A inserção de Essa nação vai dos no lugar de “Dos”, antes de

“encantados da Amazônia” (R.8), prejudica a correção

gramatical do período e altera o significado original da

informação.

O Estado democrático estabelece o direito, a fim1

de que o limite da liberdade de cada um seja a liberdade dos
outros. O Brasil livrou-se da tutela do arbítrio e não aceita
a tutela da coação, nem o intimidam facções ou grupos.4

A liberdade implica o compromisso de fortalecer
o poder político contra a insegurança de abalos
institucionais. Ouvir a todos e conviver com todos, sem7

discriminação. Tolerância não significa concordância.(...)
A liberdade não se esgota na vontade institucional.

Ela tem de ser capaz de gerar direitos sociais, para ser a10

liberdade que não permita a morte pela fome, pelas
doenças, pela insegurança das cidades e pela ausência de
trabalho. Enfim, a liberdade é a vida; é uma perspectiva de13

vida feliz.
Mas o exercício da liberdade tem de ser integral.

Indissociáveis são as liberdades política, econômica e16

social. Todos sabem que, onde morreu a liberdade
econômica ou existe a servidão social, a liberdade política
não existe. Querer a liberdade política sem garantir o poder19

criador competitivo da iniciativa privada é não conhecer
a realidade da História. Querer liberdade econômica,
convivendo com a injustiça social e com a miséria, é admitir22

uma sociedade de privilégios que termina na violência e no
silêncio das ideologias. 

José Sarney. Discurso de Posse.

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

13 As vírgulas logo após “que” (R.17) e “social” (R.18)
justificam-se por isolar oração subordinada adjetiva
restritiva deslocada de sua posição na ordem direta.

14 A substituição de “convivendo” (R.22) por já que se

convive mantém a correção gramatical e o sentido original
do período.

15 A linguagem do primeiro parágrafo do texto é inadequada
para a redação de correspondências oficiais em razão de
sua subjetividade.

16 A expressão “a fim de que” (R.1-2) pode, sem prejuízo para
a correção gramatical e para o sentido original do período,
ser substituída por qualquer uma das seguintes: para que,
com o objetivo de que, conquanto que.

17 Em “nem o intimidam” (R.4), “o” é pronome que se refere
ao antecedente “arbítrio” (R.3).

18 Em “implica o compromisso” (R.5), a substituição de “o”
por com mantém a correção gramatical e a informação
original do período.

19 Imediatamente antes da palavra “Tolerância” (R.8), pela
relação que a oração estabelece  com o período anterior,
caberia o emprego da conjunção Entretanto, seguida de
vírgula e letra minúscula.

20 O trecho “ser integral. Indissociáveis são as liberdades”
(R.15-16) admite, sem prejuízo para a correção gramatical
do texto, a seguinte reescrita: ser integral, uma vez que são
indissociáveis as liberdades.
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Acerca da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis

do DF, julgue os seguintes itens.

21 O procedimento legislativo, disciplinado pelo Regimento

Interno da CLDF,  pode ser ordinário, sumário ou especial.

22 No âmbito do Poder Legislativo do DF, denomina-se lei

complementar aquela que disciplina matéria que a LODF

determina como seu objeto, e resolução, a lei que disciplina,

com efeito externo, matéria de competência privativa da

CLDF.

23 A iniciativa comum pode ser  exercida pelo governador do

DF, por qualquer membro ou órgão da CLDF e pelos

cidadãos.

24 Procedimento legislativo é o conjunto de atos pré-ordenados

que objetivam a formação das leis mediante a colaboração

entre os poderes do DF.

No que se refere ao Regimento Interno da CLDF, julgue os

próximos itens.

25 Cabe à Mesa Diretora organizar a relação dos deputados

distritais, que deverá ser concluída após a sessão de posse.

26 A criação das regiões administrativas do DF ocorrerá

mediante lei aprovada pela maioria simples dos deputados

distritais, e sua extinção dar-se-á mediante maioria absoluta.

27 Os conselhos de representantes comunitários funcionam junto

às administrações regionais como órgãos deliberativos,

consultivos e fiscalizadores dos atos de gestão dos

administradores.

28 A denominação Câmara Legislativa decorre da fusão dos

nomes atribuídos às casas legislativas dos municípios e dos

estados-membros da Federação, respectivamente.

29 As sessões legislativas ordinárias têm a duração de nove

meses e meio e são divididas em dois períodos, sendo o

primeiro iniciado em 1.º de fevereiro e o segundo, em 1.º de

agosto.

30 Na sessão legislativa extraordinária, a CLDF somente

deliberará sobre a aprovação do projeto de lei de diretrizes

orçamentárias.

Quanto à Constituição Federal e aos direitos e garantias

fundamentais, julgue os seguintes itens.

31 Os direitos e garantias fundamentais integram a proteção

constitucional mais importante dirigida aos indivíduos, aos

grupos e, em certos casos, até às pessoas jurídicas; apesar

disso, esses direitos não têm caráter absoluto, portanto podem

sofrer limitações.

32 O Brasil adota uma Constituição de tipo rígido e formal, de

maneira que as únicas normas de nível constitucional, no país,

são a própria Constituição e as emendas constitucionais

regularmente aprovadas pelo Congresso Nacional.

Julgue os itens a seguir, acerca da organização do Estado e do
Poder Legislativo.

33 Uma das mais importantes formas de atuação do Poder
Legislativo consiste nas comissões parlamentares de
inquérito que se destinam a investigar possíveis atos
ilícitos, os quais devem ser determinados para se permitir
a instauração válida da comissão. Essas comissões devem
funcionar por prazo certo e têm poderes de investigação
semelhantes aos das autoridades judiciárias, muito embora
determinadas medidas somente possam ser decretadas pelo
Poder Judiciário, como é o caso da prisão preventiva.

34 Em relação ao DF, é correto afirmar que, embora ele
possua as competências reservadas aos estados-membros,
não pode ser dividido em municípios; ele é regido por lei
orgânica votada em dois turnos por sua Câmara Legislativa,
com intervalo mínimo de dez dias entre as votações.

Em relação à tributação e às finanças públicas, julgue os itens
seguintes.

35 No que tange à repartição das competências tributárias, a
competência para instituir taxa será da pessoa jurídica de
direito público que preste serviço de qualquer natureza ao
qual a taxa esteja associada, ou que exerça poder de polícia
do qual a taxa decorra.

36 Em virtude do princípio constitucional da legalidade,
apenas a lei em sentido formal, isto é, aquela aprovada pelo
Poder Legislativo após o devido processo, pode criar ou
majorar tributos; em conseqüência, o Poder Executivo não
pode fazê-lo por meio de medida provisória.

37 É privativa da União a competência para emitir moeda, a
qual é exercida pela Casa da Moeda do Brasil.

Julgue os itens que se seguem, a respeito da LODF e da
organização do DF.

38 De acordo com a LODF, um dos objetivos prioritários do
DF consiste em preservar o conjunto urbanístico de
Brasília, de suas cidades-satélites e do chamado Entorno do
DF, de maneira a se preservar sua identidade, adequando-se
as exigências do desenvolvimento à defesa de sua memória,
de sua tradição e de suas peculiaridades.

39 Se, em determinado ano, um anteprojeto de lei for rejeitado
pela CLDF, a matéria dele constante poderá ser
reapresentada a esse órgão na mesma sessão legislativa,
desde que a maioria absoluta dos membros da casa assim
proponha; por outro lado, se o veto do Poder Executivo a
um projeto de lei for derrubado pela CLDF, o projeto
poderá vir a ser promulgado pelo próprio presidente da
Câmara, caso o governador não o faça dentro de certo
prazo.

40 Um indivíduo não-nascido no Brasil não pode ser eleito
governador do DF, à luz das disposições da LODF.
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No atinente aos atos administrativos, ao controle da administração
pública, aos contratos administrativos e aos agentes
administrativos, julgue os itens subseqüentes.

41 Uma das modalidades mais relevantes de controle da
administração pública é o realizado por ela própria, o qual
decorre do poder de autotutela dos entes e órgãos públicos;
esse controle interno fundamenta-se no princípio da
legalidade e pode ser tanto realizado de ofício quanto
mediante provocação do interessado; pode, ainda, ser
preventivo, concomitante ou posterior.

42 Devido à presunção de validade dos atos da administração
pública e à formalidade a eles inerente, os contratos
administrativos concernentes a direitos reais sobre imóveis
não precisam ser lavrados em serviço notarial.

43 A atuação de particulares em colaboração com o poder
público pode ocorrer até independentemente de remuneração,
bem como em situações nas quais a remuneração não é paga
pelo ente público, mas por pessoas jurídicas de direito
privado.

44 Para, pelo menos, parte da doutrina especializada, não
obstante o dever de legalidade da administração pública, esta
pode, em casos excepcionais e observadas certas condições,
deixar de declarar a invalidade de um ato administrativo,
quando constatar e justificar cabalmente que a anulação
causará mais mal que a manutenção do ato.

Julgue os itens a seguir, no que tange aos poderes e princípios
básicos da administração e aos serviços públicos.

45 O poder regulamentar é a única maneira pela qual se exerce
a função normativa do Poder Executivo.

46 Por força do princípio do devido processo legal, a
administração deve sempre comunicar ao interessado
qualquer decisão que lhe afete a propriedade ou a liberdade;
essa comunicação deve ser feita, em regra, previamente à
prática do ato, mas poderá ser posterior, em situações
excepcionais.

47 De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio
da adaptabilidade implica a atualização e a modernização dos
serviços públicos, ainda que isso ocorra apenas em função das
possibilidades materiais do poder público.

Referentemente à Lei de Licitações e Contratos Administrativos
(Lei n.º 8.666/1993), à Lei n.º 8.112/1990, da União, na forma
consolidada pelo Decreto Legislativo n.º 1.094/2004, e à Lei de
Permissões e Concessões, julgue os itens seguintes.

48 As sociedades de economia mista e empresas públicas
exploradoras de atividade econômica não estão obrigadas a
licitar.

49 Nos termos do Decreto Legislativo n.º 1.094/2004, que
consolidou a aplicação, no DF, da Lei n.º 8.112/1990, da
União, a responsabilidade do servidor do DF pelo
cometimento de ilícito pode ser, de modo cumulativo, de
natureza cível, penal e administrativa, e de modo
relativamente independente; no caso de o agente público
cometer ato sujeito à pena de demissão, esta pode ser aplicada
ainda que o servidor não tenha sofrido sanção anterior.

50 Uma das características essenciais das concessões e
permissões de serviços públicos consiste em que a
remuneração do prestador do serviço se faz, necessariamente,
mediante a cobrança de tarifa dos usuários, de maneira a não
onerar o Estado pela prestação da atividade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A rotina angustiante do trabalho, o estresse, as cobranças sociais
e a sobrecarga de atividades conduzem as pessoas a riscos de
uma vida pouco saudável, com prejuízos à sua saúde mental.
Julgue os itens seguintes, referentes à saúde mental no trabalho.

51 Tendo como padrão o nível sociodinâmico, em que o grupo
representa a possibilidade de desenvolvimento pessoal, a
dinâmica grupal se torna uma estratégia eficaz,
principalmente por permitir a criatividade e o respeito às
diferenças entre os sujeitos.

52 A prevenção em saúde mental está associada à idéia de
antecipar aspectos que influenciam o cotidiano das pessoas,
possibilitando ao trabalhador reflexões, instrumentalização
e análise de seu cotidiano.

53 Os mecanismos de defesa coletivos caracterizam-se por
serem patológicos por si sós e representam formas de as
pessoas se defenderem das angústias e pressões da
dinâmica institucional.

54 As instituições são produtos das interações humanas, que
podem ser transformadas e questionadas visando um espaço
de promoção de saúde e de qualidade de vida para os
trabalhadores.

55 Na maioria das vezes, as organizações são as únicas
responsáveis pelas contradições vivenciadas pelos
indivíduos, criando, por exemplo, neuroses ou
desequilíbrios internos.

O ensino de saúde favorece a capacidade independente do
cliente para atender às suas próprias necessidades. Desse modo,
a educação da saúde é um componente fundamental da
assistência de enfermagem e deve ser dirigida à promoção,
manutenção e restauração da saúde. Acerca desse tema, julgue
os itens subseqüentes.

56 A disponibilidade emocional é uma variável importante que
afeta a aprendizagem. Ela deve ser considerada e avaliada
pelo enfermeiro, e pode ser favorecida a partir da
elaboração de objetivos realistas.

57 No ensino ao cliente com deficiências sensoriais, o
enfermeiro deve adotar algumas medidas que garantam a
efetiva aprendizagem, como falar em um tom de voz mais
alto com um cliente com deficiência visual ou utilizar a
repetição pura quando o cliente não compreender.

58 O enfermeiro deve elaborar formas de avaliação de
desempenho do cliente, como solicitar que ele repita ou
parafraseie informações anteriores, que demonstre uma
habilidade ou que aplique as informações em uma situação
hipotética.

59 Existem características peculiares na aprendizagem das
crianças, adultos e idosos, permitindo afirmar que ocorre
aprendizagem de maneira diferenciada dependendo do nível
de desenvolvimento do indivíduo.

60 Na elaboração de um plano de ensino aos clientes com
doenças crônicas, o enfermeiro deve considerar os aspectos
ligados à aderência ao regime terapêutico, a fim de garantir
a motivação necessária para a alteração de seu estilo de
vida.
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Uma mulher de 41 anos de idade relata o início, há cerca
de 5 meses, de quadro de tosse produtiva intensa, contínua,
associada a expectoração amarelada em grande quantidade. Fez
tratamento domiciliar com medicação caseira. Há cerca de 1 mês
houve recrudescimento do quadro anterior associado a dor torácica
intermitente, localizada em região de hemitórax direito, lateral e
inferiormente, hiporexia, perda ponderal não quantificada e
cefaléia ocasional. Relata, ainda, que apresenta há um mês
episódios febris não aferidos, com calafrios e episódios de
expectoração com hemoptóicos. Encontra-se emagrecida,
hipocorada, anictérica, afebril, orientada. Mora com dois filhos,
um recém-nascido e outro de 7 anos de idade, em um cômodo
alugado em precárias condições de saneamento e higiene. Relata
não terem sido observados sintomas semelhantes nos filhos e que
o mais velho tem exame radiológico normal. Tendo em vista a
suspeita de tuberculose pulmonar, foram solicitados exames
bacteriológicos — baciloscopia de escarro, prova tuberculínica
(PPD) e radiografia de tórax.

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

61 O recém-nascido deve receber a quimioprofilaxia por 3 meses
e, após esse período, faz-se a prova tuberculínica na criança.
Se ela for reatora, mantém-se a isoniazida até completar 6
meses; se for não-reatora, suspende-se a droga e aplica-se a
vacina BCG.

62 No caso de haver confirmação da tuberculose, a paciente
deverá ser internada para tratamento hospitalar, sendo
opcional a adoção de medidas de isolamento respiratório,
caso se inicie de imediato a terapêutica recomendada.

63 A prova tuberculínica a que a paciente se submeterá
representa um teste de hipersensibilidade imediata cujos
sinais indicativos são a enduração (endurecimento e
espessamento dos tecidos) e a hiperemia, observados
imediatamente após a aplicação da injeção.

64 Somente se confirmará a tuberculose pulmonar bacilífera
nessa paciente, caso os resultados dos exames mostrem duas
baciloscopias diretas positivas.

65 A criança de 7 anos de idade não deverá receber a
quimioprofilaxia, tendo em vista a ausência de sinais clínicos,
a idade e o fato de apresentar exame radiológico normal.

Julgue os próximos itens, que tratam da Lei do Exercício
Profissional e do Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem (CEPE).

66 Considere a seguinte situação hipotética. 
Um enfermeiro detectou a necessidade de troca do curativo de
um paciente internado em um hospital. Imediatamente,
providenciou todo o material e foi até a enfermaria.
Ao abordar o paciente sobre a troca do curativo, o mesmo
recusou submeter-se ao procedimento, alegando que gostaria
de aguardar a presença do médico. O enfermeiro informou ao
paciente que fazia parte da rotina daquele hospital a troca do
curativo pelo enfermeiro. Mesmo assim, o paciente continuou
recusando a realização de tal cuidado.

67 O enfermeiro que for conivente com crime ou ato que infrinja
a ética profissional, praticado por qualquer membro da equipe
de trabalho, estará violando o CEPE e poderá sofrer
penalidades que podem chegar até à cassação do direito ao
exercício profissional.

Nessa situação, o enfermeiro deve informar ao paciente que,
pelo fato de estar internado em um hospital, todo
procedimento rotineiro deve ser aceito por ele e, então,
realizar o cuidado.

Ainda acerca da Lei do Exercício Profissional e do Código de

Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), julgue os

próximos itens. 

68 O Conselho Federal de Enfermagem poderá autorizar

pessoal sem formação específica, que se encontre

realizando atividades de enfermagem em instituição privada

de saúde, a exercer a assistência de enfermagem, quando o

motivo for a carência de recursos humanos de nível médio.

69 Considere que, após ter administrado medicações a dois

pacientes, o enfermeiro perceba que trocou os

medicamentos, o que ocasionou náuseas e vômitos em um

deles, no período de 24 horas, sem deixar seqüelas. Nesse

caso, o enfermeiro pode sofrer penalidades, pois causou

lesão corporal classificada como grave.

70 Considere que um paciente recebeu a confirmação de uma

doença infectocontagiosa e pediu ao enfermeiro para que

ele mantivesse segredo. Nesse caso, o enfermeiro deve

atendê-lo e não revelar o fato a ninguém, sob quaisquer

circunstâncias, uma vez que consta no CEPE a garantia do

sigilo das informações confidenciadas pelo paciente em

decorrência de sua atividade profissional.

As teorias administrativas contemplam variáveis básicas como

tarefas, pessoas, estrutura, ambiente e tecnologia. Cada uma

dessas teorias enfatiza uma ou mais variáveis, o que lhes fornece

caráter específico. Com relação a esse tema, julgue os itens

subseqüentes.

71 Com o desenvolvimento das ciências humanas, a

administração de pessoal passou a ter demandas voltadas à

humanização e democratização, o que se concretizou com

o surgimento da teoria das relações humanas, cujas

principais variáveis exaltavam a hierarquia, o ambiente e a

racionalização do trabalho.

72 A eficiência organizacional é uma grande preocupação

dentro da teoria burocrática, a qual busca o detalhe de

como as coisas devem ser feitas na organização, ou seja, a

particularidade de seu funcionamento.

73 As teorias comportamentalista e de sistemas têm em comum

o enfoque na unidade de comando, a divisão de trabalho em

âmbito dos órgãos integrantes da organização e a

coexistência das funções técnicas, comerciais e financeiras.

74 Na teoria contingencial, a tecnologia é uma variável de

baixa relevância, tendo as variáveis dependentes e

independentes relação com o ambiente e a integração.

75 Os pressupostos defendidos por Taylor preconizavam que

o operário deveria saber cada vez menos do todo que

constituía seu trabalho, para passar a saber cada vez mais a

respeito da parte que lhe pertencia.
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Acerca do transporte de paciente inter e intra-hospitalar, julgue os
itens que se seguem.

76 Uma unidade hospitalar de apoio diagnóstico e terapêutico
que receber um paciente transferido de outra unidade
hospitalar que está sendo transportado em suporte básico de
vida, para realização de exames ou tratamentos, é a
responsável pelo tratamento e estabilização desse paciente
caso ele venha a apresentar alguma intercorrência de urgência
e deverá estar preparada para seu atendimento no que diz
respeito a medicamentos, equipamentos e recursos humanos
capacitados.

77 Nos locais onde as centrais de regulação estão em
funcionamento, poderão ser transferidos pacientes por meio
do transporte intra-hospitalar, sem contato prévio com a
unidade receptora.

78 As principais complicações que podem surgir durante o
transporte de um paciente são a instabilidade hemodinâmica
e respiratória, perda de drenos e cateteres e a falha de
equipamentos.

79 A decisão de realizar o transporte inter-hospitalar de um
paciente grave é muito delicada e exige o cumprimento dos
princípios básicos do transporte, quais sejam, não agravar o
estado do paciente, garantir sua estabilidade e garantir
transporte com rapidez e segurança.

80 O transporte intra-hospitalar de pacientes é definido como a
transferência temporária ou definitiva de pacientes por
profissionais de saúde dentro do ambiente hospitalar e deve
levar em consideração o treinamento adequado da equipe
envolvida, o conhecimento das condições clínicas do paciente
que será transportado e a elaboração de uma rotina
operacional para o transporte.

O paciente Antônio, de 63 anos de idade e com o
diagnóstico médico de câncer de sigmóide, submeteu-se a cirurgia
de ressecção anterior do reto e sigmóide, evoluindo bem até o
quinto dia do pós-operatório. No sexto dia após a cirurgia, foi
encontrado no chão da enfermaria, apresentando quadro de
confusão mental e escoriação na cabeça. Nesse mesmo dia, foram
detectadas hipertermia e alterações no padrão respiratório, sendo
levantada a hipótese de pneumonia. Evoluiu com dificuldade
respiratória, leucocitose, anemia, trombocitopenia e oligúria.
Oito dias após a cirurgia, o paciente foi novamente encaminhado
ao centro cirúrgico, quando procedeu-se lavagem exaustiva da
cavidade abdominal em decorrência de peritonite pélvica fecal.
Foram instaladas colostomia e dois drenos de Penrose em flanco
esquerdo e o paciente foi encaminhado para UTI. Encontra-se
consciente, acamado, dispnéico, pouco comunicativo e afebril.
Ausculta pulmonar revelou presença de ruídos adventícios.
Apresenta ainda perfusão periférica lenta, edema e oligúria. Além
da colostomia e dos drenos, está com punção de subclávia
esquerda e sonda vesical de demora. Os sinais vitais mantêm-se
estáveis. Prescrição médica parcial: cefoxitina 2 g intravenosa de
6 em 6 horas; gentamicina 60 mg intravenosa de 12 em 12 horas;
albumina humana 50 mL intravenosa, em 30 minutos, de 12 em
12 horas; solução glicosada a 10%, 500 mL, intravenosa, a
100 mL/h. 

Com base na situação hipotética apresentada, referente ao
paciente Antônio, julgue os itens subseqüentes.

81 Considerando o fator de gotejamento do equipo igual a 20,
a albumina humana deverá ser mantida a uma velocidade de
16,66 gotas por minuto, para que seja atendida a prescrição
médica.

82 Considere que estejam disponíveis gentamicina de
40 mg/mL em ampolas de 2 mL; e frascos-ampola de
cefoxitina de 1 g. Nessa situação, para que a prescrição seja
atendida, deverá ser aspirado 1,5 mL da ampola de
gentamicina e reconstituído um frasco de cefoxitina em
10 mL de água estéril, aspirando-se todo volume, podendo
ser administrados os dois antibióticos na mesma solução de
infusão, dada a compatibilidade das soluções.

83 Considerando o fator de gotejamento do equipo igual a 20
gotas, para ser atendida a prescrição médica, o gotejamento
da infusão venosa de 500 mL da solução glicosada a 10%
deve ser mantido a aproximadamente 33,3 gotas por
minuto.

84 A piora do quadro do paciente, após o quinto dia do pós-
operatório, pode ser corretamente atribuída ao quadro de
insuficiência respiratória associada à pneumonia, uma das
complicações mais comuns em idosos no pós-operatório
desse tipo de cirurgia.

85 Deve-se estar atento para o risco de choque séptico, o que
justifica a terapêutica medicamentosa com base na
antibioticoterapia.

86 O balanço hídrico (BH) rigoroso e a determinação da
pressão venosa central (PVC) são condutas importantes a
serem tomadas. O objetivo é a manutenção de um BH
positivo e de uma PVC elevada a fim de garantir um
adequado funcionamento hemodinâmico.

87 A colostomia e os drenos de Penrose exigem cuidados
redobrados com os aspectos ligados à pele do paciente,
especialmente por se tratar de paciente idoso. Para isso,
deve-se dar atenção à limpeza e ao ajuste da bolsa de
colostomia, bem como à troca do curativo dos drenos a fim
de diminuir o risco de lesões próximas ao estoma e
observar as características das secreções drenadas.

88 Entre os cuidados de enfermagem adequados à situação,
incluem-se a verificação dos sinais vitais com controle
rigoroso da temperatura corporal, a vigilância quanto às
queixas do paciente e o apoio emocional com
encorajamento à expressão dos sentimentos.

Julgue os próximos itens, referentes a assistência integral por
meio do trabalho em equipe multiprofissional.

89 O trabalho em equipe multiprofissional consiste em uma
modalidade de trabalho coletivo que se configura na
relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas
e a interação dos agentes de diferentes áreas profissionais.

90 A partir da comunicação, ou seja, da mediação simbólica da
linguagem, é que se dão a cooperação e a articulação das
ações multiprofissionais.

91 O trabalho em equipe pressupõe extinguir as
especificidades dos trabalhos a fim de flexibilizar a divisão
de trabalho, uma vez que os profissionais devem aprender
a desenvolver ações comuns, e não privativas, utilizando
saberes integrados.
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Ainda a respeito da assistência integral por meio do trabalho em
equipe multiprofissional, julgue os itens abaixo.

92 No trabalho em equipe do tipo integração, tem-se a
complementaridade e a colaboração no exercício da

autonomia técnica e a independência dos projetos de ação de
cada agente ou de cada área profissional.

93 A idéia de equipe pode ser considerada à luz de duas noções:
a de agrupamento de agentes e a de integração de trabalhos.

A primeira caracteriza-se pela fragmentação e a segunda, pela
articulação que se harmoniza à proposta da integralidade das

ações de saúde.

É fundamental buscar a segurança biológica aos pacientes
hospitalizados. Essa proteção aos pacientes deve ser feita a partir

do uso de técnicas assépticas aplicadas como parte da assistência
prestada a todos os pacientes, a fim de se evitarem infecções e a

propagação de doenças. Considerando esse tema, julgue os itens
subseqüentes.

94 O profissional da área da saúde está exposto aos riscos
ocupacionais, incluindo riscos biológicos, químicos, físicos e

psicossociais. Quanto aos riscos biológicos, destacam-se as
doenças que podem ser transmitidas pelo sangue e seus

derivados nos acidentes ocupacionais, como hepatite B,
hepatite C e AIDS, cuja via de transmissão mais comum é a

exposição percutânea com agulha.

95 Compostos fenólicos podem ser utilizados na desinfecção de

nível médio ou intermediário e, devido a sua ação residual,
não devem ser utilizados em artigos que entrem em contato

com vias respiratórias e alimentos, sendo necessária, na
manipulação da solução, a utilização de avental impermeável,

luvas de borracha, óculos protetores e máscara.

96 Algumas medidas devem ser instituídas para prevenir a

transmissão do vírus da hepatite B em pacientes submetidos
a hemodiálise, como a segregação dos pacientes cujos

resultados para o HBS Ag sejam positivos e dos
equipamentos neles utilizados, além da vigilância constante

para detecção precoce daqueles pacientes que apresentam
conversão sorológica para antígenos HBS.

97 Um indivíduo colonizado por determinado microrganismo
patogênico não pode transmitir esse agente infeccioso a

outros indivíduos, pois a colonização é uma condição na qual
o hospedeiro não está infectado.

98 Considere que uma criança de 3 anos de idade necessitou ser
internada após apresentar complicações decorrentes de

sarampo, quando estava no segundo dia após o surgimento do
exantema. Nesse caso, devem ser adotadas as precauções-

padrão durante todo o período de internação da criança, e as
precauções por gotículas devem ser instituídas por mais

dois dias, quando então cessará o período de
transmissibilidade.

Uma mulher de 23 anos de idade, portadora de

endomiocardiofibrose, encontra-se internada na UTI no nono dia

de pós-operatório de cirurgia cardíaca (decorticação

biventricular e implante de marca-passo epicárdico) e está sendo

avaliada por um enfermeiro que coletou as seguintes

informações. A paciente encontra-se em estado grave,

consciente, respirando espontaneamente com oxigênio sob

cateter nasal a 3 litros por minuto, afebril e orientada. Cicatriz

cirúrgica de esternotomia é mantida com curativo fechado, com

pontos metálicos ao longo da linha média, alguns apresentando

deiscência. Está com acesso venoso através de dissecção venosa

em membro superior esquerdo. Mantém-se em diálise peritoneal

há dois dias e refere dor no local da inserção do cateter

abdominal. A gasometria revelou hipoxemia e hipocapnia. Seus

sinais vitais são: temperatura de 36 ºC, freqüência cardíaca de

68 batimentos por minuto, freqüência respiratória de 24

movimentos por minuto e pressão arterial de

70 mmHg × 35 mmHg. Apresenta obesidade de classe II,

anasarca, ruídos adventícios à ausculta pulmonar e anúria.

Queixa-se de náuseas freqüentes e falta de interesse em

alimentar-se. Recebe dieta por sonda nasoenteral. 

Considerando a situação hipotética apresentada e o processo de

enfermagem, julgue os itens seguir.

99 Na etapa de implementação, o enfermeiro poderá executar

algumas intervenções de enfermagem junto à paciente

descrita, tais como: monitorar sinais vitais e ritmo cardíaco,

avaliar nível de consciência e mudanças no estado mental

e realizar balanço hídrico rigoroso, inclusive da diálise

peritoneal.

100 Considerando a taxonomia II da North American Nursing

Diagnosis Association (NANDA), o diagnóstico nutrição

desequilibrada, menor do que as necessidades corporais,

está presente devido ao relato de náuseas, presença de

sonda nasoenteral e doença grave consumptiva.

101 Existem características definidoras suficientes para a

elaboração dos diagnósticos da NANDA integridade da

pele prejudicada, dor aguda e débito cardíaco diminuído,

sendo redigidos em declarações de três partes.

102 A coleta de dados realizada foi do tipo investigação

dirigida e os elementos apontados acerca do nível de

consciência, funcionamento dos aparelho respiratório,

digestório e dos sinais vitais envolveram dados subjetivos

e objetivos.

103 No planejamento do cuidado, é correto apontar como

resultado esperado para o distúrbio do padrão respiratório

a realização de exercícios respiratórios e de técnicas de

respiração profunda visando uma ótima expansão do tórax.
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Julgue os itens que se seguem, referentes à assistência de

enfermagem nos diferentes procedimentos.

104 Os curativos com hidrocolóides são transparentes, não

absorventes e caracterizam-se por impedir a entrada de

umidade na ferida, proporcionando maior velocidade

de cicatrização.

105 A máscara de Venturi, considerada um sistema de alto

fluxo, permite a oferta de oxigênio a concentrações

elevadas por meio da mistura com o ar ambiente.

106 As diferenças entre febre remitente e febre

intermitente são: a primeira tem característica cíclica,

com a intercalação de períodos de picos febris e

temperaturas normais; a segunda apresenta flutuação,

sem nunca alcançar a temperatura normal.

107 A técnica de administração otológica de

medicamentos em adultos e crianças difere pela

manipulação do pavilhão do ouvido externo a fim de

deixar mais reto o canal auditivo. Para cima e para trás

nos adultos e para baixo e para trás nas crianças.

108 A região ventroglútea para aplicação intramuscular

utiliza principalmente os músculos glúteo médio e

mínimo, tendo como parâmetros anatômicos o grande

trocanter do fêmur, a espinha ilíaca superior anterior

e a espinha ilíaca superior posterior, aplicando-se no

centro do triângulo formado por esses pontos.

109 O hiato auscultatório pode ser responsável por

medidas de pressão sistólica falsamente baixas ou

pressão diastólica falsamente elevadas. Para evitar o

primeiro erro, é fundamental determinar a pressão

sistólica a partir da medida da pressão arterial pela

técnica palpatória, seguida da técnica auscultatória.

110 São usos terapêuticos comuns da aplicação de calor:

aliviar espasmos musculares, acelerar a cicatrização,

reduzir a dor, prevenir edemas e controlar o

sangramento.

Com o objetivo de vincular os indivíduos portadores de hipertensão
arterial e diabetes melito às unidades de saúde, a fim de garantir o
acompanhamento e tratamento sistemático, o Ministério da Saúde criou
o plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao diabetes
melito. Acerca desse tema, julgue os itens subseqüentes.

111 A retinopatia é uma complicação pouco freqüente em indivíduos
portadores de diabetes melito do tipo 2 e pode ser detectada
precocemente a partir de queixas de escotomas cintilantes e
dificuldades visuais, havendo comprometimento tardio da mácula.

112 Considere que um homem de 62 anos de idade apresenta
hipertensão moderada (grau II), é obeso e sedentário, tem alto nível
de estresse diário e mãe diabética e hipertensa. Nesse caso, a
probabilidade de esse paciente vir a apresentar um evento
cardiovascular em 10 anos é estimada em mais de 30%. Ele
pertence ao grupo de risco muito alto, sendo indicada a instituição
de imediata e efetiva conduta terapêutica.

113 Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) são
recomendados no tratamento de hipertensos portadores de diabetes
melito, porque, além da redução da pressão arterial sistêmica,
reduzem a pressão intraglomerular, o que tem como conseqüência
proteção renal específica.

114 Entre as atribuições e competências previstas para o enfermeiro
está a realização da glicemia capilar dos pacientes diabéticos, a
cada consulta, e dos hipertensos não-diabéticos, uma vez ao ano.

115 Os principais achados do exame físico de um paciente que está
apresentando alterações clínicas neuropáticas do “pé diabético”
são: pele fina e brilhante, ausência dos pulsos tibial posterior e
pedioso, rubor postural e claudicação intermitente.

Com referência aos primeiros socorros, julgue os itens seguintes.

116 Em caso de trauma escapular, deve-se, assim que possível, conferir
a sensibilidade e a função motora, testando a percepção ao tato e
o movimento dos dedos do membro ferido, para constatar se há
compressão nervosa, o que exige transporte mais rápido.

117 Em casos de ferimento nasal, existem duas grandes preocupações:
manter as vias aéreas livres e controlar o sangramento. Nesses
casos, deve-se deixar o paciente em posição sentada ligeiramente
inclinado para frente e manter as narinas apertadas.

118 Ferimentos no couro cabeludo exigem limpeza vigorosa e
aplicação de pressão digital na ferida, especialmente na presença
de fatores de risco para fratura de crânio.

119 No atendimento a uma vítima de queimadura térmica em um
incêndio, o socorrista deve primeiramente certificar-se de que o
perigo tenha cessado a fim de não colocar vidas em perigo, em
seguida, deve retirar roupas ou objetos que possam queimar
lentamente e, caso a pele esteja íntegra, resfriar a área queimada
com água fria corrente sobre o local.

120 Em casos de envenenamento por ingestão, vários estudos têm
demonstrado a eficácia da neutralização ou diluição de um agente
cáustico pela água ou leite, sendo, portanto, recomendado oferecer
à vítima dois copos com água ou leite, especialmente para aqueles
indivíduos que tenham apresentado convulsão.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova — que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho.

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 na primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer assinatura

ou marca identificadora fora do local apropriado.

A Organização Mundial de Saúde considera infecção hospitalar toda
infecção adquirida durante a internação hospitalar, freqüentemente
provocada pela própria flora bacteriana humana, em decorrência de um
desequilíbrio dos mecanismos de defesa antiinfecciosa devido a uma
doença, procedimentos invasivos e(ou) do contato com a flora hospitalar. É
um grave problema de saúde pública no país, que mobiliza ações tanto de
caráter político, como de pesquisas científicas e tecnológicas. Para reduzir o
problema, todos os profissionais devem adotar medidas de proteção e
controle da infecção e conhecer seu local de trabalho.

Considerando o tema do texto acima, redija um texto dissertativo a respeito de infecção hospitalar que aborde, necessariamente e da

forma mais completa possível, os seguintes aspectos:

< diferenças entre indivíduo colonizado e indivíduo infectado;

< transmissão de microrganismos de um paciente a outro por meio dos profissionais de saúde;

< precauções-padrão.
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