


UnB/CESPE – TJPA CADERNO 25 É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Cargo 10: Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado / Especialidade: Enfermagem – 1 –

• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção�correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas

marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das

suas provas.

• Nas questões 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 e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Texto para as questões 1 e 2

É preciso ter cuidado com as palavras. Elas são1

verdadeiras armas. Algumas vezes mortais. Certas pessoas
têm o dom de dizer as mais afiadas, que entram feito uma
flecha envenenada. Porém, em muitos casos, o atingido é4

aquele que usou a arma, ou seja, o falador. Esse, por exemplo,
pode sofrer horríveis arrependimentos por ter dito o que não
deveria ter dito. Mas como não dizer aquilo que pensamos?7

Há maneiras de dizer sem dizer, e de dizer,
desdizendo.

Ana Miranda. O oráculo insondável. In: Correio
Braziliense, Caderno C, p. 10, 2/4/2006 (com adaptações).
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Assinale a opção incorreta com relação à argumentação do texto.

A As palavras podem ter conseqüências tão perigosas quanto as
armas, que têm a capacidade de ferir mortalmente. 

B Palavras devem ser usadas com cuidado, pois podem ter
conseqüências nefastas tanto para quem as ouve quanto para
quem as pronuncia.

C Em todas as circunstâncias, é mais prudente não dizer nada
porque as palavras são perigosas e, uma vez ditas, não são
recolhidas. 

D O perigo das palavras recomenda que se empregue cautela ao
dizê-las, pois a maneira de dizer pode ser tão importante
quanto o próprio dizer.
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Constrói-se a textualidade estabelecendo-se relações de
retomadas de sentido, em que certas palavras remetem a outras,
em uma verdadeira cadeia de elos de coesão. Nesse sentido,
assinale a opção incorreta.

A “Algumas” (R.2) retoma “palavras” (R.1).
B “que” (R.3) retoma a idéia de “palavras” (R.1).
C “o falador” (R.5) retoma “o atingido” (R.4). 
D “Esse” (R.5) retoma e demonstra “o falador” (R.5).

Texto para as questões de 3 a 5

A democracia do Estado contemporâneo necessita, de1

maneira imprescindível, da consagração da supremacia
constitucional e do respeito aos direitos fundamentais, que
somente estarão presentes nos países em que houver um4

Judiciário forte, dotado de plena independência e que possa
efetivar suas decisões. A independência judicial constitui
direito dos cidadãos, e é triste um país que não a possui.7

O magistrado, no momento de julgar, não pode receber
ordens de nenhuma autoridade interna ou externa, sendo essa
idéia essencial à independência do Judiciário.10

A maioria esmagadora dos juízes brasileiros dedicam
suas vidas à luta por uma magistratura independente,
democrática, transparente e justa e jamais se esquecem da13

lição do grande Rui: “A autoridade da Justiça é moral, e
sustenta-se pela moralidade de suas decisões”.

Alexandre de Moraes. União pelo fortalecimento. In:
Folha de S. Paulo, 25/3/2006 (com adaptações).
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Assinale a opção que apresenta a idéia em torno da qual a
argumentação do texto se organiza.

A O direito dos cidadãos, consubstanciado em um Poder
Judiciário forte, só é respeitado em uma democracia
independente, transparente, soberana e justa.

B Um Poder Judiciário forte e independente é direito dos
cidadãos e pilar de sustentação da supremacia constitucional
em um Estado democrático.

C O respeito à independência do magistrado no momento de
julgar, negando-se a receber ordens de autoridade interna ou
externa, já foi lema de Rui Barbosa.

D A luta dos juízes brasileiros por uma magistratura
independente e democrática vai de encontro ao direito dos
cidadãos que acreditam que a ‘autoridade da Justiça é moral’
(R.14).
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No desenvolvimento da argumentação do texto, as formas verbais

que indicam uma probabilidade ou suposição não incluem

A “estarão” (R.4).

B “houver” (R.4).

C “possa” (R.5).

D “sendo” (R.9).

��������

Assinale a opção incorreta a respeito do emprego das estruturas

lingüísticas no texto.

A No trecho “A democracia (...) necessita, de maneira

imprescindível, da consagração da supremacia constitucional

e do respeito aos direitos fundamentais” (R.1-3), o uso da

preposição de nos termos destacados é exigência da forma

verbal “necessita”, para que sejam respeitadas as regras de

regência gramatical.

B As regras gramaticais do padrão culto da língua portuguesa

exigem o emprego da preposição no termo “em que” (R.4), o

que indica que esse termo pode ser substituído pelo pronome

onde.

C Nas linhas 4 e 5, a flexão de singular na forma verbal “possa”

indica que o pronome “que” refere-se a “Judiciário” e não a

“países”, como poderia ser depreendido da organização

textual.

D Seria preservada a coerência textual e a correção gramatical

também com a alternativa de emprego da forma verbal

“dedicam” (R.11) no singular: dedica.

Texto para as questões de 6 a 8

Desde que eu vou ao Fórum Econômico Mundial em1

Davos, nenhum país atiçou a imaginação da conferência e

dominou a discussão como a Índia em 2006.

O Estado indiano foi um estrondoso sucesso em uma4

frente. A democracia indiana é uma maravilha a ser

observada. Um dos países mais pobres do mundo, ela manteve

um governo democrático por mais de 60 anos. E essa é,7

certamente, uma das maiores virtudes do país quando

comparado a muitos outros países em desenvolvimento.

A democracia dá lugar ao populismo, politicagem e10

perda de tempo. Mas também dá lugar à estabilidade no longo

prazo. Há elementos da democracia que ferem, principalmente

em um país com pobreza, feudalismo e analfabetismo13

galopantes. Democracia na Índia freqüentemente significou

não a vontade da maioria, mas a vontade das minorias

organizadas. Mas a democracia tem seus próprios meios de se16

reequilibrar.

Fareed Zakaria. Por que a Índia é um exemplo.

In: Época ,  6/3/2006 (com adaptações).
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Julgue os seguintes itens, a respeito das idéias do texto.

I O autor considera o regime democrático positivo, mesmo

quando sofre adaptações.

II O texto usa a Índia como exemplo de uma proposta de

intervenção e reestruturação dos sistemas democráticos de

governo nos países mais pobres.

III A tese defendida pela argumentação do texto é a de que o

Fórum Econômico Mundial de Davos tem valorizado aspectos

políticos, como a democracia nos países pobres. 

A quantidade de itens certos é igual a

A 0. B 1. C 2. D 3.
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Pelo tema abordado, o texto pode integrar um documento oficial,

como um relatório ou um parecer, por exemplo. Assinale a opção

que representa uma alteração necessária para que o texto respeite,

também na forma, as normas de redação de documentos oficiais.

A Reescrever a primeira oração de maneira menos pessoal:

Desde que existe o Fórum Econômico Mundial de Davos.

B Substituir a preposição “por” (R.7) por outra de regência mais

formal: durante.

C Retirar a idéia de avaliação sugerida pela comparação com

“outros países em desenvolvimento” (R.9). 

D Substituir as duas ocorrências da expressão coloquial

“dá lugar” (R.10) pelo verbo, mais formal, cede.
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No texto, os trechos que se apresentam na voz passiva, ou seja,

estabelecem uma relação em que o sujeito verbal recebe a ação

incluem

I “O Estado indiano foi um estrondoso sucesso” (R.4).

II “uma maravilha a ser observada” (R.5-6).

III “quando comparado a muitos outros países” (R.8-9).

IV “Há elementos da democracia” (R.12).

V “seus próprios meios de se reequilibrar” (R.16-17).

Estão certos apenas os itens

A I e IV.

B I e V.

C II e III.

D III, IV e V.
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Texto para as questões 9 e 10

Se separarmos da palavra civilização as noções de1

utilitarismo e progressismo, dadas pelo senso comum e pelo

pensamento conservador (“desenvolvimento da indústria e do

comércio, aquisição de bens materiais e de luxo”), e4

restituirmos a ela o sentido original, “fineza dos costumes”,

“educação dos espíritos”, “desenvolvimento da polidez”,

“cultura das artes e das ciências”, podemos dizer então que7

a civilização está a perigo.

No plano político, no lugar da antiga idéia de

Constituição e respeito à cidadania, o termo civilização10

passou a ser associado a performance, espetáculo, marketing,

simulação e, principalmente, eficácia.

Adauto Novaes. Sobre tempo e história. In: Adauto

Novaes (Org.). Tempo e história (com adaptações).
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Infere-se da argumentação do texto que “a civilização está a

perigo” (R.8) porque

A não se separa, do pensamento conservador, a noção de

espetáculo e performance. 

B passou a representar o pensamento conservador do senso

comum, em lugar da Constituição.

C a eficácia, em lugar da civilização, deu lugar ao utilitarismo

e progressismo, associando-se a simulação.

D não representa mais ‘fineza dos costumes’ (R.5), ‘educação

dos espíritos’ (R.6), ‘desenvolvimento da polidez’ (R.6) ou

‘cultura das artes e das ciências’ (R.7).
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Assinale a opção em que a alteração proposta para o texto

prejudica sua coerência ou resulta em incorreção gramatical. 

A Inserção de duas vírgulas, na linha 1: depois de “separarmos”

e depois de “civilização”.

B Substituição de “restituirmos a ela” (R.5) por lhe restituirmos.

C Retirada da vírgula que antecede a oração iniciada por

“podemos” (R.7).

D Inserção da preposição a antes de “eficácia” (R.12).

Texto para as questões de 11 a 13

A figura a seguir ilustra uma janela do Word 2003 que

está sendo executado em um computador cujo sistema

operacional é o Windows XP. O documento em elaboração

contém texto e imagem que foram extraídos de uma página web

do sítio www.tj.pa.gov.br. A imagem está sobre uma tela de

desenho.
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Considerando as informações do texto, assinale a opção correta.

A Na situação em que se encontra a janela do Word, caso se

tecle �, apenas a tela de desenho mencionada no texto

será excluída, enquanto a imagem nela contida permanecerá

no documento em edição.

B O botão  permite abrir documento do tipo Word

armazenado no computador, desde que o arquivo associado

não esteja definido como somente para leitura. Caso o arquivo

esteja com a referida definição, ele pode ser aberto por meio

do botão .

C O texto mostrado na janela do Word pode ter sido inserido no

documento, a partir da página web mencionada, por meio de

recursos de copiar e colar do Windows XP. No entanto, esse

procedimento não funciona no caso de imagem, sendo

necessário que ela seja copiada em arquivo, antes de ser

inserida no documento. 

D Por meio de recursos disponibilizados ao se clicar , é

possível realizar procedimento para inserir uma imagem no

documento em edição, desde que ela esteja armazenada em

arquivo. 
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Ainda considerando as informações do texto, assinale a opção

incorreta.

A É possível inserir o termo Tribunal de Justiça do Pará como

cabeçalho do documento em edição por meio de recursos

acessados no menu .

B É possível salvar o documento em edição com o nome

TJ_PA_versão_2.doc por meio de procedimento realizado

unicamente via teclado.

C O procedimento descrito a seguir permite alterar a fonte, seu

estilo e seu tamanho na primeira linha mostrada da primeira

coluna do documento: selecionar a referida linha; clicar o

botão direito do mouse; na lista disponibilizada, clicar opção

que permite realizar as alterações mencionadas; na janela que

é aberta em decorrência dessa ação, realizar as alterações

desejadas.

D Na situação em que se encontra a janela do Word, é correto

afirmar que o documento está formatado para duas colunas.

É possível alterar essa formatação por meio de opção

encontrada no menu .
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Considerando a situação em que se encontra a janela do Word

mostrada no texto, assinale a opção correta.

A Em função do posicionamento da tela de desenho com relação

ao texto, é correto inferir que os parágrafos mostrados do

documento não podem ser justificados às margens esquerda

e direita.

B A tela de desenho mostrada pode ter sido inserida no

documento por meio de recursos disponibilizados ao se clicar

o botão .

C Os botões  e  permitem alterar a cor de fundo da tela

de desenho que está sob a imagem mostrada no documento.

D É possível inserir uma moldura na tela de desenho mostrada

por meio do botão .

��������	�

A figura acima ilustra parte da janela que contém as propriedades

de uma conta de e-mail configurada no Outlook Express 6 (OE6).

Considerando essa figura, assinale a opção correta.

A Ao se clicar a guia , será disponibilizado recurso

que permite configurar o OE6 de modo que, ao se receber

uma mensagem de correio eletrônico, o nome e o endereço de

e-mail do remetente seja adicionado ao catálogo de endereços

do OE6.

B Para evitar que pessoas não-autorizadas acessem a conta

“José”, pode-se configurar uma senha, por meio de recursos

encontrados na guia , de maneira que seja feita a

solicitação para fornecimento dessa senha toda vez que se

execute o OE6 para realizar procedimento de enviar ou

receber uma mensagem de e-mail. 

C O OE6 permite que se faça, em pasta específica do

computador, backup das respostas às mensagens recebidas.

Para isso, é suficiente digitar no campo  o

endereço da pasta em que se deseja fazer o backup. 

D Caso a marcação mostrada na janela — referente a incluir esta

conta ao receber ou sincronizar e-mails — seja desabilitada,

a conta “José” não poderá ser utilizada para enviar ou receber

mensagens de correio por meio do OE6.
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A figura acima ilustra parte da janela Opções da Internet que foi

executada em um computador cujo sistema operacional é o

Windows XP, a partir do menu Ferramentas do Internet Explorer 6

(IE6). Considerando essa figura, assinale a opção correta.

A Por meio do botão , é possível excluir todos

os cookies que estejam armazenados no computador como

resultado de sessões de uso do IE6, enquanto que o botão

 disponibiliza recursos que permitem excluir

apenas cookies selecionados.

B Considere que se deseje configurar o IE6 de forma que seja

gerada uma mensagem de alerta quando se acessar

determinado sítio na Internet. Nessa situação, a

guia  disponibiliza recursos que permitem elaborar

uma lista de sítios para os quais, quando forem acessados, o

IE6 gerará a mensagem mencionada.

C Recursos da guia  permitem definir o programa

antivírus que será usado quando se acessar a Internet por meio

do IE6. Esses recursos permitem definir também o tipo de

certificado de segurança que será usado ao se acessar sítios

em que são realizadas transações sigilosas, como no acesso a

sítios de bancos. 

D Na guia , existem recursos que permitem definir,

em uma lista, todos os sítios da Web que se deseja ter acesso

permitido. Dessa forma, apenas os sítios que estejam nessa

lista podem ser acessados por meio do IE6.
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Assinale a opção correta, com relação a conceitos de Internet,
correio eletrônico e aplicativos desenvolvidos para uso em redes
de computadores.

A Os programas de correio eletrônico Outlook e Outlook
Express foram desenvolvidos pela Microsoft para serem
executados em computadores com o Windows XP instalado.
Ao contrário do Outlook, que pode ser obtido gratuitamente
na Internet por download, o Outlook Express faz parte do
pacote de aplicativos Microsoft Office e, portanto, necessita
de licença para uso.

B Mozilla é uma organização que desenvolve aplicativos
voltados para a Internet que podem ser utilizados
gratuitamente. Entre eles está o Firefox, o qual é uma família
de aplicativos que inclui browser, correio eletrônico e editor
de HTML, que é a linguagem de criação de páginas web na
Internet.

C Considere que as
informações mostradas
no quadro ao lado
tenham sido obtidas
como resultado de uma
pesquisa realizada na Internet. Nessa situação, é correto
inferir que a página web associada a essas informações não
pertence a um sítio brasileiro e, caso se clique o hyperlink

, será realizado o download de um arquivo no
formato PDF.

D A figura a seguir mostra parte das opções do menu 
do IE6 .  Recur sos  d i sponibi l izados  ao  se

clicar  permitem salvar a página atual
do IE6 como arquivo do tipo Word, bem como permitem
inserir o conteúdo de um arquivo do tipo Word em página
web em desenvolvimento.
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Considere a situação em que um usuário deseje gravar uma cópia
de segurança de cinco arquivos que, juntos, ocupem uma
quantidade de memória de 1,5 megabytes. Com relação a essa
situação, assinale a opção correta.

A Com o uso do programa WinZip 8.1, é possível compactar o
grupo de arquivos citado, salvando-os em apenas um arquivo
do tipo WinZip.

B Esses cinco arquivos não poderiam ser armazenados sem
compactação em um dispositivo do tipo pen-drive, pois o
limite de memória desse tipo de dispositivo é inferior a
1 bilhão de bytes, que é inferior a 1,5 megabyte.

C Uma grande desvantagem dos dispositivos do tipo CD-ROM
é o fato de terem capacidade máxima de armazenamento de
300 milhões de bytes.

D Os dispositivos não-voláteis de armazenamento mais
eficientes disponíveis atualmente são as memórias RAM, que,
além disso, não consomem energia.
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Em computadores que utilizam como sistema operacional o

Windows XP, é possível configurar a resolução da tela do

monitor de vídeo por meio da janela Propriedades de vídeo.

Assinale a opção que apresenta uma forma correta de abrir essa

janela.

A Clicar, com o botão direito do mouse, um ponto sem ícones da

desktop do Windows e clicar Propriedades.

B Clicar, com o botão direito do mouse, um ponto sem ícones da

barra de tarefas do Windows e clicar Propriedades.

C Clicar, com o botão direito do mouse, sobre o ícone associado

à lixeira do Windows e clicar Propriedades.

D Aplicar um clique duplo no ícone associado à pasta Meu

computador.

Texto para as questões 19 e 20

A janela do Excel 2003 ilustrada a seguir apresenta

algumas tabelas de custas judiciais extrajudiciais, em processo de

edição, extraídas e adaptadas do sítio www.tj.pa.gov.br. A janela

encontra-se em execução em um computador PC cujo sistema

operacional é o Windows XP.
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Com base na situação em que se encontra a janela mencionada no

texto, assinale a opção incorreta acerca do Excel 2003.

A O conteúdo da célula C7 pode ter sido obtido utilizando-se

recursos disponibilizados pelo conjunto de botões .

B O conteúdo da célula C11 será igual a 68,80 após a execução

do seguinte procedimento: clicar a célula C7; pressionar e

manter pressionada a tecla �; teclar �; clicar a célula

C11; teclar �; liberar a tecla �.

C Considere que o conteúdo da célula C5 contenha a fórmula

=2*C$4. Caso esse conteúdo seja copiado e colado na célula

C9, o valor numérico da célula C9 passará a ser igual a 75,20.

D O efeito mostrado no conjunto de células mescladas A3 e B3

pode ter sido obtido por meio de recursos disponibilizados ao

se clicar a guia  na janela do Excel 2003

parcialmente mostrada na figura a seguir.
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Ainda com base na situação em que se encontra a janela

mencionada no texto, assinale a opção correta acerca do Excel 

A O comentário associado à célula C7 pode ter sido inserido

na planilha ao se clicar o botão  e digitar o comentário

apresentado na figura.

B Ao se clicar o botão , será executada uma janela do

Internet Explorer.

C O conteúdo da célula C9 será igual a 688,0, caso o botão 

seja clicado, após se ter clicado a referida célula.

D Pelo efeito de texto mostrado na janela do Excel, o conjunto

de células mescladas de A1 a C2 pode estar formatado para

alinhamento horizontal e vertical central e para retorno

automático de texto.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Um homem de 85 anos de idade, internado em uma clínica com

diagnóstico médico de doença pulmonar obstrutiva crônica

(DPOC), apresenta tosse com difícil expectoração devido a

secreção espessa e dispnéia aos pequenos esforços. Houve perda

de peso após a piora do quadro respiratório há 2 semanas. Na

ausculta pulmonar, foram identificados roncos, estertores e

murmúrios vesiculares diminuídos em terços inferiores de ambos

os campos pulmonares. A conduta correta de enfermagem nessa

situação inclui

A administrar altas doses de oxigênio por meio de cateter ou

máscara facial, a fim de permitir a melhora do padrão

respiratório. 

B instituir manobras que facilitem a remoção de secreções,

como drenagem postural, tapotagem, respiração diafragmática

e com os lábios semicerrados.

C manter o paciente em repouso no leito para que não haja piora

do padrão respiratório.

D restringir a oferta de água a fim de diminuir a secreção

respiratória e melhorar a ventilação pulmonar.

��������



Os profissionais de saúde utilizam técnicas assépticas para

reduzir ou eliminar microrganismos presentes em diferentes

reservatórios, bloqueando sua transmissão de um hospedeiro a

outro. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

A Microrganismos infecciosos são transmitidos pelo ar, em um

mecanismo obedece apenas ao carregamento de partículas e

agentes patogênicos agregados a elas, a exemplo da inalação

de gotículas liberadas durante o espirro, tosse ou fala.

B As precauções padronizadas são aplicadas somente àqueles

pacientes com risco de transmissão por contato e envolvem

uso de luvas, avental e instrumentos de avaliação individuais.

C Os microrganismos transitórios fixam-se com maior facilidade

em anéis, bordas de esmaltes descascados e debaixo de unhas

grandes, o que explica a necessidade de se manter as unhas

curtas e sem esmaltes e de se realizar a lavagem das mãos

com freqüência.

D O glutaraldeído — agente antimicrobiano que atua

desativando as proteínas celulares das bactérias — deve ser

usado com freqüência para a antissepsia da pele.

��������
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Os princípios morais ou filosóficos que definem as ações dos

profissionais como certas ou erradas dizem respeito à ética.

Tendo como guia o Código de Ética dos Profissionais de

Enfermagem (CEPE) e a Lei do Exercício Profissional, julgue as

seguintes assertivas.

I O delito intencional refere-se a situações em que um

querelante acusa um réu de cometimento de um ato

deliberadamente agressivo, a exemplo da difamação.

II Considera-se infração ética a inobservância das normas dos

Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem.

III É vedado ao enfermeiro publicar trabalho científico com

elementos que identifiquem o cliente sem sua autorização.

IV Responde pela infração somente o profissional que comete

diretamente a violação da lei, não havendo punição aos que

possam ter-se beneficiado de alguma forma dessa violação.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.
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A assistência domiciliar representa um conjunto de

procedimentos hospitalares possíveis de serem realizados na casa

do paciente, e que abrange ações de saúde desenvolvidas por uma

equipe de diferentes profissionais. A respeito desse tema, assinale

a opção correta.

A As primeiras atividades domiciliárias de que se tem registro

na história brasileira datam do descobrimento do Brasil, no

século XVI, com ações dos jesuítas.

B O principal objetivo da assistência domiciliar é avaliar as

necessidades dos pacientes, geralmente com doenças agudas,

e estabelecer um plano assistencial de atendimento de

emergência que faça sua transferência para uma unidade

hospitalar.

C As ações freqüentemente se associam a cuidados de

complexidade elevada e os familiares ou pessoas responsáveis

pelo cuidado do paciente no domicílio pouco participam

dessas ações.

D Alguns critérios usados para a inclusão do paciente no

programa de atendimento domiciliar envolvem: estabilidade

clínica, rede de suporte social, ambiente apropriado e

avaliação profissional das demandas existentes.
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Pesquisa da Organização Mundial de Saúde divulgada
no ano passado mostra que, no Brasil, 29% das mulheres relatam
ter sofrido violência física ou sexual pelo menos uma vez na vida,
sendo que 16% classificaram a agressão como violência severa —
ser chutada, arrastada pelo chão, ameaçada ou ferida com
qualquer tipo de arma.

Lucila Soares. Veja, 15/3/2006, p. 78 (com adaptações).

Assinale a opção correta com relação ao tema do texto acima.

A A violência doméstica é um termo utilizado para se referir
exclusivamente a maus tratos e abuso sexual em mulheres.

B Um dos objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde da Mulher é organizar redes integradas de atenção às
mulheres em situação de violência sexual e doméstica. 

C Por ser uma informação confidencial, o enfermeiro não deve
realizar anotações no prontuário que possam revelar aspectos
do abuso, garantindo à vítima o sigilo em qualquer
circunstância. 

D A morbidade provocada por violência doméstica e sexual
atinge prioritariamente a população associada aos extremos de
idade — crianças e idosos. 

Texto para as questões 26 e 27

Uma mulher de 59 anos de idade, após ter-se submetido
a uma cirurgia plástica de mama e abdome, sem intercorrências,
iniciou quadro súbito de dor precordial intensa, em aperto, que se
associou rapidamente a intensa dispnéia e tosse produtiva, com
expectoração rósea espumosa e sensação de morte iminente. Ela
é tabagista há 15 anos e há 2 anos iniciou tratamento para
hipertensão arterial e diabetes melito. Encontra-se agitada,
dispnéica e cianótica. Na ausculta pulmonar, foi identificada a
presença de sibilos e estertores em todos os campos torácicos. Os
sinais vitais avaliados foram: freqüência respiratória de 31
movimentos respiratórios por minuto, pressão arterial de
200 mmHg × 140 mmHg e freqüência cardíaca de 118 batimentos
por minuto. 
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Na situação descrita, o distúrbio mais provável do trato
respiratório que a paciente está apresentando é

A pneumonia lobar.
B hemotórax hipertensivo.
C edema pulmonar.
D empiema.
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As intervenções de enfermagem aplicáveis ao caso descrito não

incluem

A posicionar o paciente o mais ereto possível, preferencialmente
com as pernas pendendo na lateral do leito.

B tranqüilizar o paciente e permanecer ao seu lado dando
informações simples e concisas, de maneira calma e segura.

C controlar débito urinário e verificar sinais vitais.
D realizar massagem carotídea e administrar antibióticos

prescritos.
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Uma senhora com 31 anos de idade, na 34.ª semana de
gestação, após duas consultas consecutivas, vem apresentando
pressão arterial de 155 mmHg × 105 mmHg. Suas queixas são de
cefaléia leve e escotomas visuais. O exame de urina realizado
indica proteinúria (1,5 g nas 24 horas). Sua pressão arterial basal
era de 100 mmHg × 60 mmHg.

Nessa situação hipotética, o enfermeiro deve suspeitar que a
paciente está apresentando sinais de

A pré-eclâmpsia leve.
B pré-eclâmpsia grave.
C eclâmpsia.
D hipertensão arterial essencial.

��������
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A Agência Nacional de Vigilância sanitária (ANVISA) tem
estipulado normas acerca do regulamento técnico para o
gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde (RSS). De
acordo com as normas instituídas pela ANVISA, assinale a opção
correta.

A Os materiais perfurocortantes devem ser descartados
separadamente, no local de sua geração, em recipientes
rígidos, resistentes a punctura, ruptura e vazamento, com
tampa e devidamente identificados. 

B A classificação dos RSS se dá em 4 grupos: potencialmente
infectantes, químicos, rejeitos radioativos e resíduos comuns.

C Na segregação, os recipientes onde foram descartados os
materiais perfurocortantes devem ser esvaziados para que
possam ser reaproveitados a fim de facilitar o processo de
armazenamento temporário. 

D Não está prevista a segregação para resíduos do grupo B,
radioativos, pelos riscos elevados de contaminação, devendo
todos ser descartados em aterro sanitário após haver
diminuição significativa do radionuclídeo. 

����������

Um jovem de 22 anos de idade procurou o serviço de
saúde com queixas de lesão em genitália. Refere que a lesão
surgiu após 21 dias de relação sexual com parceira desconhecida,
sem uso de proteção. O exame físico revelou lesão em sulco
balanoprepucial, ulcerada, única, pouco dolorosa, com base
endurecida, fundo liso, brilhante e pequena quantidade de
secreção serosa. Apresenta também adenopatia regional não-
supurativa, móvel, indolor e múltipla.

Na história clínica apresentada, os sinais e sintomas descritos são
compatíveis com o diagnóstico de

A herpes genital.
B uretrite não-gonocócica subaguda.
C sífilis adquirida tardia.
D sífilis adquirida recente.
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Uma mulher de 35 anos de idade, residente em zona rural,

procurou o serviço de saúde mais perto de casa para se informar

quanto à necessidade de vacinação contra febre amarela, tendo

em vista sua mudança em 30 dias para uma zona endêmica.

Refere ter sido vacinada contra febre amarela há um ano, quando

foi visitar a mãe. Tem dois filhos, um com idade de 12 anos, que

recebeu a vacina contra febre amarela antes de um ano de idade,

e o segundo filho, de 9 meses, ainda não vacinado contra a febre

amarela. Todos da família encontram-se aparentemente saudáveis

e em dia com as outras vacinas.

Considerando a vacinação contra a febre amarela, na situação

acima descrita, o enfermeiro

A não deve aplicar a vacina no filho mais velho, aplicá-la na

mãe e na criança de 9 meses, registrando na carteira de

vacinação.

B deve aplicar a vacina contra a febre amarela apenas na mãe e

agendar a vacinação dos filhos após 1 ano.

C deve aplicar a vacina nos dois filhos e registrar na carteira de

vacinação.

D não deve aplicar a vacina em nenhum membro da família e

agendar para retorno em 15 dias.

���������


Os indicadores de saúde são usados para promover o

conhecimento adequado de uma situação e subsidiar a tomada de

decisão racional e bem fundamentada acerca das ações a serem

aplicadas ou recomendadas. Com relação a esse tema, julgue os

itens a seguir.

I As mudanças nas taxas de mortalidade, surgidas à medida que

o tempo passa, são de pequena amplitude, o que as torna

pouco úteis para a avaliação a curto prazo.

II Indicadores diretos das condições nutricionais podem ser

obtidos com base nas avaliações dietéticas, avaliações clínicas

antropométricas e laboratoriais. 

III Embora muitas vezes sejam usados como sinônimos, os

termos índice e indicador têm sido tratados de maneira

distinta, segundo a qual o primeiro caracteriza-se por ser

unidimensional e o segundo, multidimensional. 

IV As condições de saúde da população não podem ser estimadas

com indicadores demográficos, que, na realidade, são úteis,

apenas, para avaliação econômica.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.
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Um pesquisador decidiu avaliar a relação entre debilidade mental

e toxoplasmose em crianças de uma comunidade. Em seu desenho

metodológico, organizou dois grupos: o primeiro, composto por

crianças que receberam o diagnóstico de debilidade mental e que

foram submetidas a testes sorológicos para avaliação da possível

infecção prévia pelo Toxoplasma gondii; o segundo, constituído

por crianças de igual número, idade e sexo, sem debilidade

mental, que também foram submetidas aos mesmos testes

sorológicos. Nessa situação, o tipo de investigação

epidemiológica adotado foi 

A estudo de coorte.

B estudo de caso-controle.

C estudo experimental do tipo ensaio clínico randomizado.

D estudo transversal.
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Com relação à reforma psiquiátrica no Brasil, que trouxe

modificações importantes na forma de cuidar do doente mental,

assinale a opção correta.

A Preconiza a hospitalização e o asilamento do doente mental,

visando atender, sobretudo, a segurança da ordem e da moral

pública.

B Caracteriza-se pela desinstitucionalização, que se restringe à

substituição rápida e ágil do hospital por um local onde os

doentes receberão cuidados. 

C Representa a substituição progressiva dos manicômios por

outras práticas terapêuticas e a busca da garantia da cidadania

do doente mental.

D Anuncia a racionalização financeira, garantindo a

desobrigação do Estado com relação à assistência ao doente

mental.

���������

Indivíduos que bebem de maneira excessiva, quando diminuem

o consumo ou se abstêm completamente, podem apresentar um

conjunto de sintomas e sinais denominados síndrome de

abstinência do álcool (SAA). Entre os sinais e sintomas mais

comuns da SAA destacam-se

A tremores, sonolência, diminuição da sudorese e alterações no

controle dos esfíncteres.

B incontinência, agitação, alucinação e bradicardia.

C agitação, ansiedade, alterações de humor (irritabilidade,

disforia) e hipertensão arterial.

D convulsões, alucinações, hipoventilação e miose. 
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Julgue os itens a seguir, acerca dos diferentes procedimentos de
enfermagem.

I Devido às características da sonda nasoenteral, sua colocação e a
verificação do seu posicionamento adequado diferem dos da sonda
nasogástrica. Aqueles devem ser introduzidas até o intestino
delgado, forçando-se a sua introdução por mais 30 cm além da
marcação estipulada (que corresponde à medida do nariz ao lóbulo
da orelha até o apêndice xifóide). 

II Os curativos transparentes são ideais para cobrir locais de inserção
intravenosa central ou periférica e não são absorventes. 

III A administração de injeção intramuscular com volume de 4 mL,
obedecendo à técnica do caminho em Z ou do ziguezague, pode ser
aplicada no músculo deltóide.

IV A técnica de inserção de uma sonda de Foley requer medidas
rigorosas de assepsia, uso de material estéril, estabilização e
fixação da sonda e uso de bolsa coletora com sistema de drenagem
fechado. 

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e IV.

����������

Considerando os aspectos ligados à gestão da saúde, a comissão
intergestores tripartite

A é a representação dos moradores de um determinado local,
garantindo a universalidade, a integralidade e a eqüidade como
princípios do SUS.

B é constituída por participantes da comunidade, líderes e
representantes do governo regional. 

C é constituída prioritariamente por representantes do governo
estadual, indicados pelo secretário de saúde do estado.

D tem composição partidária de 15 membros, com representação
regional de estados e municípios, sendo um representante para cada
uma das 5 regiões existentes no país. 
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Nas asas do pânico: o vírus da gripe aviária chega à Europa
Ocidental e seu primeiro sintoma já se faz sentir na população: o medo
de uma pandemia. A gripe aviária ultrapassou as fronteiras da Ásia e
causou suas primeiras vítimas na Europa no fim do ano passado. Desde
então, vem-se espalhando pelo continente em ritmo acelerado.

Paula Neiva e Giuliana Bergamo. Veja, 8/3/2006, p. 85 (com adaptações).

Assinale a opção correta com relação ao assunto tratado no texto
acima.

A Uma pandemia de gripe representa um evento epidemiológico
caracterizado pela circulação mundial de um novo subtipo de um
vírus influenza, para o qual a população apresenta pouca ou
nenhuma imunidade.

B O quadro clínico da influenza aviária comum cursa com
conjuntivite importante, febre alta, diarréia e vômitos, e com
período de incubação mais curto que o período conhecido para
outros tipos de influenza.

C Não existem, no Brasil, vacinas contra nenhum tipo de vírus
influenza, nem medicações disponíveis eficazes no tratamento ou
na profilaxia dessa enfermidade.

D Há evidências atuais de que o vírus da influenza A aviária (H5N1)
pode ser transmitido das aves para o homem e também
sistematicamente do homem para o homem.

As questões 39 e 40 devem ser respondidas de acordo com

o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará.
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Antes do início de uma sessão do TJPA, o advogado Lúcio,

que residia no Rio de Janeiro e que fora contratado para

atuar em um processo que tramitava no tribunal, solicitou

preferência de julgamento, pois desejava fazer sustentação

oral. Porém, o advogado Caio, que residia em Belém, já

havia solicitado a preferência de julgamento, também por

desejar proferir sustentação oral. Nessa situação,

A Lúcio pode ter concedida a preferência em prejuízo de

Caio, pelo simples fato de residir em local diverso da

sede do TJPA.

B nem Lúcio nem Caio podem pedir preferência de

julgamento, pois ambos desejam fazer sustentação oral,

o que causará demora no julgamento dos seus processos.

C o prazo para Lúcio ou Caio fazerem a sustentação oral

será de 20 minutos, caso não haja outro prazo previsto

em lei.

D o Ministério Público poderá obter, em decorrência da

solicitação de sustentação oral realizada por Lúcio e

Caio, prazo em dobro para também fazer sustentação

oral.
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A Corregedoria de Justiça, dividida para efeito de jurisdição

em Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de

Belém e Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior

do Estado, tem funções administrativas, de orientação,

fiscalização e disciplinares, a serem exercidas por dois

desembargadores eleitos na forma da lei. Os corregedores

de justiça serão auxiliados em suas tarefas por juízes

corregedores, sendo dois para cada corregedoria, e

exercerão, por delegação, suas atribuições relativas aos

juízes de direito e servidores da justiça. A respeito dos

juízes corregedores, assinale a opção correta.

A Os juízes corregedores, quando designados, não ficam

desligados do exercício de suas varas.

B Os juízes corregedores têm acrescida à remuneração dos

seus cargos parcela remuneratória referente à nova

função para a qual foram designados.

C Ao final do mandato do corregedor-geral, os juízes

corregedores não ficam obrigados a reverterem ao

exercício de suas varas, sendo-lhes facultada a escolha

de nova vara para servir.

D Os juízes corregedores são escolhidos entre os juízes de

direito de entrância final e designados pelo presidente

do tribunal, ouvido o Conselho de Magistratura.
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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 serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. 

Olhar também é perigoso. E caímos no dilema: ver ou não ver?

Ana Miranda. O oráculo insondável. In: Correio Braziliense, 2/4/2006 (com adaptações).

Se interrogarmos nossa experiência, podemos circunscrever, sem dificuldade,

o universo de nossas palavras e concluir que vivemos hoje a lenta agonia ou morte

de algumas das que ajudaram a fundar a civilização.

(...)

A prática do sofrimento invalida a própria idéia de civilização. Ou melhor, a

sensibilidade enfraquece e exige, paradoxalmente, excitações cada vez mais fortes:

esse enfraquecimento é proporcional ao crescimento generalizado da brutalidade.

Por que as cidades transformaram-se tão violentamente no espaço do temor e da

tristeza?
Adauto Novaes. Sobre tempo e história. In: Tempo e história (com adaptações).

Tomando os fragmentos acima como motivadores de reflexão e argumentação, redija um texto dissertativo acerca de palavras e ações

que contribuem para a justiça social. Em seu texto, inclua, necessariamente:

< aspectos causadores/estimuladores da injustiça social;

< possíveis soluções para a diminuição da injustiça social;

< caracterização/exemplos de justiça social.
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