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• Nas questões de 1 a 80, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use 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

Geralmente, as oposições não gostam dos governos.1

Partido vencido contesta a eleição do vencedor, e partido

vencedor é simultaneamente vencido, e vice-versa. Tentam-se

acordos, dividindo os deputados; mas ninguém aceita4

minorias. No antigo regímen iniciou-se uma representação de

minorias, para dar nas câmaras um recanto ao partido que

estava de baixo. Não pegou bem — ou porque a porcentagem7

era pequena — ou porque a planta não tinha força bastante.

Continuou praticamente o sistema da lavra única.

(...) Sócrates aconselhava ao legislador que quando10

houvesse de legislar tivesse em vista a terra e os homens. Ora,

os homens aqui amam o governo e a tribuna, gostam de

propor, votar, discutir, atacar, defender e os demais verbos, e13

o partido que não folheia a gramática política acha

naturalmente que já não há sintaxe; ao contrário, o que tem a

gramática na mão julga a linguagem alheia obsoleta e16

corrupta. O que estamos vendo é a impressão em dous

exemplares da mesma gramática.

Machado de Assis. A Semana. Obra completa,

v. III. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973, p. 652-3.

QUESTÃO 1

Em relação ao texto, assinale a opção correta.

A A substituição de “Tentam-se” (R.3) por São tentados

prejudica a correção gramatical do período.

B Se os travessões das linhas 7 e 8 forem substituídos por

vírgulas, o período fica incorreto.

C As palavras “planta” (R.8) e “lavra” (R.9) constituem um jogo

metafórico de idéias.

D O emprego do subjuntivo em “quando houvesse” (R.10-11)

justifica-se por compor uma afirmativa sobre uma ação já

decorrida.

QUESTÃO 2

Com referência ao texto, assinale a opção correta.

A Na linha 13, o emprego de vírgulas após “propor”, “votar”,

“discutir” e “atacar” justifica-se por isolar expressões de

natureza apositiva.

B As expressões “folheia a gramática política” (R.14) e “tem a

gramática na mão” (R.15-16) estão sendo empregadas em

sentido denotativo.

C Pelos sentidos do texto, partidos de oposição e de situação

têm estratégias completamente diferentes de ação.

D O emprego da primeira pessoa do plural em “estamos vendo”

(R.17) inclui o leitor nas afirmações do período.

QUESTÃO 3

A função da oposição em uma sociedade democrática1

consiste em denunciar a corrupção, acompanhar as

investigações e avaliar os projetos e iniciativas

governamentais, propondo alternativas. A crítica, e não a4

adesão, é sua tarefa primordial. Se uma sociedade cessa de ter

uma verdadeira oposição, ela caminha para uma solução

autoritária. A governabilidade só existe verdadeiramente com7

uma oposição atuante, que sinalize os problemas existentes e

discuta os seus encaminhamentos.

Denis Lerrer Rosenfield. O Globo, 27/11/2006, p. 7 (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção correta.

A O autor do texto defende uma oposição atuante em relação às

posições do governo.

B Na linha 6, o pronome “ela” refere-se a “verdadeira

oposição”.

C Entre os dois últimos períodos do texto, subentende-se uma

relação sintática que pode ser expressa por Entretanto.

D O emprego do subjuntivo em “sinalize” (R.8) e “discuta” (R.9)

justifica-se por compor um período de natureza explicativa.
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QUESTÃO 4

Uma sociedade democrática vive de suas clivagens,1

que têm como fundamento o respeito ao pluralismo político.
Cada partido tem o direito de fazer suas próprias propostas,
procurando mostrar para a opinião pública a sua viabilidade,4

a sua pertinência e a sua importância. Ela se alimenta,
também, dos consensos que consegue estabelecer sobre
algumas grandes questões nacionais, as que possibilitam7

precisamente que o país adote uma rota de crescimento
econômico, desenvolvimento social e pleno respeito à
liberdade.10

Idem, ibidem.

Em relação ao texto acima, assinale a opção incorreta.

A A forma verbal “têm” (R.2) refere-se a “clivagens” (R.1).
B A palavra “clivagens” (R.1) está sendo empregada com o

sentido de convergências, uniões.
C O pronome “Ela” (R.5) refere-se a “sociedade

democrática” (R.1).
D O emprego de vírgula após “econômico” (R.9) justifica-se por

separar elementos de mesma função gramatical componentes
de uma enumeração.

QUESTÃO 5

Como seus antecessores Adam Smith, Karl Marx e1

John Maynard Keynes, o norte-americano Milton Friedman
foi um dos mais influentes economistas de todos os tempos.
Recebeu a John Bates Clark Medal (1951) e o Prêmio Nobel4

de Economia (1976), as duas mais importantes condecorações
acadêmicas concedidas por significativa contribuição ao
conhecimento científico.7

Em seu clássico A Metodologia da Ciência

Econômica (1953), tornou clara a diferença entre ciência
econômica e economia política. A primeira seria formada por10

hipóteses empiricamente refutáveis, enquanto a segunda, por
prescrições baseadas em juízos de valor.

Paulo Guedes. O Globo, 27/11/2006, p. 7 (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens subseqüentes.

I Pelos sentidos do texto, Adam Smith, Karl Marx e John
Maynard Keynes foram contemporâneos de Milton Friedman.

II O texto informa que Keynes recebeu o Prêmio Nobel de
Economia em 1976.

III Friedman esclareceu a diferença entre ciência econômica e
economia política.

IV O emprego da vírgula após “segunda” (R.11) justifica-se pela
elipse da repetição da expressão “seria formada” (R.10).

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.

QUESTÃO 6

Distraídos com a discussão sobre os índices de1

crescimento, deixamos de perceber que desenvolvimento é o

processo contínuo pelo qual uma sociedade aprende a

administrar realidades cada vez mais complexas.4

Quando dizemos que os suíços ou suecos são

desenvolvidos, o que temos em mente não é apenas que eles

são mais ricos que nós. O que está subentendido é que7

também sabem gerir melhor os trens e as escolas primárias, as

florestas e os hospitais, as universidades e as penitenciárias,

os museus e os tribunais. Em outras palavras, ser10

desenvolvido é uma totalidade.

No Brasil temos ilhas de excelência: o Departamento

do Tesouro, a EMBRAPA, o Itamaraty, entre outras. Mas13

estão afogadas em oceano de incompetência, em certos pontos

com profundidades abissais. As demandas de exigência

crescente de uma sociedade dinâmica são atendidas pelas16

ilhas de eficiência, mas logo se atolam nos gargalos da

inépcia.

Rubens Ricupero. Folha de S.Paulo, 26/11/2006, p. B2 (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

I O emprego da primeira pessoa do plural em “deixamos” (R.2),

“dizemos” (R.5), “nós” (R.7) e “temos” (R.12) indica a inclusão

do autor e do leitor na informação.

II A substituição de “pelo qual” (R.3) por cuja mantém a

correção gramatical do período.

III A expressão “Em outras palavras” (R.10) pode, sem prejuízo

para a informação do texto, ser substituída por qualquer uma

das seguintes: Isto é, Ou seja, Ou melhor, Com efeito.

IV A expressão “se atolam” (R.17) refere-se a “demandas de

exigência crescente de uma sociedade dinâmica” (R.15-16).

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.
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QUESTÃO 7

Olhando em retrospectiva os últimos 20 anos, temos1

uma realidade nada alentadora. Em média, o Brasil cresceu

cerca de 2,4% ao ano. Diante desse cenário, o que precisa ser

feito para que atinjamos os tão propalados 5% de crescimento4

sustentado?

Quando se trata de crescimento sustentado, a teoria

econômica indica que o resultado positivo é fruto de dois7

tipos de ação: aumento da produtividade ou acumulação de

capital (físico e humano).

A elevação significativa da produtividade dos fatores10

de produção só será obtida com reformas institucionais

profundas. Já o acúmulo de capital humano requer

investimento em educação, cuja maturação é longa.13

Luiz Guilherme Schymura. Folha de S.Paulo, 1.º/12/2006 (com adaptações).

Assinale a opção incorreta acerca do texto acima.

A No primeiro parágrafo, a substituição de “o que precisa” (R.3)

por há muito a, acompanhada dos devidos ajustes de

pontuação, permitiria a transformação da interrogação em

uma afirmação.

B O emprego da vírgula após “sustentado” (R.6) justifica-se por

isolar oração subordinada anteposta à principal.

C A substituição de “Já” (R.12) pela expressão Por outro lado,

seguida de vírgula, mantém a informação original do período.

D A substituição de “cuja” (R.13) por a qual mantém a correção

gramatical do período.

QUESTÃO 8

Assinale a opção que apresenta erro gramatical.

A Em fevereiro de 1938, o Departamento Municipal de Cultura

de São Paulo, sob a gestão de Mário de Andrade, despachou

uma equipe de pesquisadores para registrar a música brasileira

tradicional, que, sufocada pela modernidade, corria o risco de

se extinguir.

B Na equipe, iam o arquiteto Luís Saia, o maestro Martin

Braunwieser, o técnico de som Benedicto Pacheco e o

assistente Antonio Ladeira, munidos de gravador Presto,

câmara fotográfica, filmadora, discos e muitas fichas e

cadernetas para anotação.

C Partiram do porto de Santos com o objetivo de percorrer o

país. Começaram pelo Norte e Nordeste, porque Mário

considerava que ali a cultura brasileira era mais genuína.

D A Missão chegou ao fim antes do previsto. Com o Estado

Novo, por questões políticas, Mário foi afastado da direção do

Departamento. Mas Oneyda Alvarenga, diretora da Discoteca

Pública Municipal de São Paulo, e ex-aluna de Mário,

coletaram e organizaram todo o material.

Opções adaptadas de Mariana Albanese. Brasil — Almanaque

de Cultura Popular, n.º 91, nov./2006, p. 18-9.

QUESTÃO 9

Mário de Andrade assim justificou a necessidade de1

aprofundar o estudo etnológico: “Nós não precisamos de

teóricos (...) Precisamos de moços pesquisadores que vão à

casa recolher com seriedade e de maneira completa o que esse4

povo guarda, e rapidamente esquece, desnorteado pelo

progresso invasor (...).” A Missão de Pesquisa folclórica foi

a última ação de Mário de Andrade como diretor do7

Departamento de Cultura. A implantação do Estado Novo

significou o fim da Missão. Em maio de 1938, Mário foi

substituído, e em julho seguiu para o Rio de Janeiro. O10

homem que se dizia completamente feliz antes da vida pública

passou a beber demais, a ter períodos de depressão. Voltou

para São Paulo em 1941. Morreu quatro anos depois, de13

enfarte, aos 51 anos.

Mariana Albanese. Op. cit., p. 19 e 23.

Em relação ao texto acima, assinale a opção incorreta.

A A substituição de “assim justificou” (R.1) por justificou da

seguinte maneira prejudica a correção gramatical do período.

B O emprego de aspas justifica-se por isolar uma citação.

C A palavra “significou” (R.9) está sendo empregada com o

sentido de provocou.

D A expressão “O homem” (R.10-11) retoma o antecedente

“Mário” (R.9).

QUESTÃO 10

Assinale a opção que apresenta erro de concordância.

A Mário havia viajado pelo Brasil no final da década de 20, o

que foi uma experiência fundamental, recriada em O Turista

Aprendiz e na rapsódia Macunaíma, o Herói sem Nenhum

Caráter.

B Músico de formação, sentia a necessidade de registrar em

fonogramas a música cantada pelos brasileiros. Justificavam

que a anotação manual não era tão eficiente quanto a

gravação.

C Conseguiu viabilizar o projeto no final de 1937, e então

começou os preparativos para a Missão. Mário foi exigente na

seleção da equipe.

D Embasado nos estudos etnográficos, defendia que os

pesquisadores estivessem preparados para agir de forma

profissional.

Opções adaptadas de Mariana Albanese. Op. cit.
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Texto para as questões 11 e 12

A figura acima ilustra a janela Meu computador, do Windows XP.

QUESTÃO 11

Com relação à janela do Windows XP mostrada na figura acima

e ao Windows XP, assinale a opção correta.

A É possível abrir a janela Meus documentos a partir de

funcionalidades da janela Meu computador, que podem ser

acionadas por meio de operações com o mouse.

B Essa janela é aberta imediatamente após a aplicação de um

clique simples no botão Iniciar do Windows XP.

C Um clique duplo em qualquer local da barra de título dessa

janela faz que a janela seja minimizada e que um botão

correspondente a ela seja exibido na barra de tarefas do

Windows XP.

D Para se iniciar um programa de detecção da presença de vírus

em algum arquivo contido em um disquete de 3½'' que esteja

inserido na unidade A:, é suficiente clicar o

ícone  e, em seguida, clicar .

QUESTÃO 12

Ainda com relação à janela do Windows XP mostrada na figura
e ao Windows XP, assinale a opção correta.

A Ao se clicar o ícone  e, em seguida,

clicar três vezes consecutivas o botão , será aberta a
janela .

B Ao se clicar o botão , todas as janelas que estiverem
abertas na área de trabalho do Windows serão minimizadas,
de forma que toda essa área será exibida no monitor de vídeo.

C Ao se clicar o ícone  e, em
seguida, se clicar a ferramenta Nome, é aberta uma caixa de
diálogo denominada Renomear, que permite que o usuário
altere o nome da pasta correspondente ao ícone clicado.

D Ao se clicar o ícone  com o botão direito do
mouse, é exibida uma lista de opções, entre as quais a opção
Abrir, que permite abrir a pasta associada ao referido ícone.

Texto para as questões de 13 a 15

A figura acima ilustra uma janela do Word 2002 que está sendo
executada em um computador com o sistema operacional
Windows XP.

QUESTÃO 13

Com relação à janela mostrada na figura e ao Word 2002,
assinale a opção correta.

A A fonte usada na palavra “retrata”, em destaque no texto em
edição, é Arial.

B Ao se clicar imediatamente antes do símbolo , no final do

primeiro parágrafo, e, em seguida, se clicar o botão , será
inserida uma nova linha, em branco, sendo que essa linha irá

conter apenas o símbolo .
C Ao se aplicar um clique duplo entre as letras “p” e “a” da

palavra “país”, essa palavra será selecionada.
D Para se centralizar o título do texto — “Apresentação” —, é

suficiente selecioná-lo e, em seguida, pressionar

simultaneamente as teclas � e �.



UnB/CESPE – TSE Caderno 24-BAJÉ

Cargo 24: Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem – 5 –

QUESTÃO 14

Ainda com relação à janela mostrada na figura e ao Word 2002,

assinale a opção correta.

A Para sublinhar a palavra “Apresentação”, no título do texto

em edição, é suficiente clicar em qualquer ponto dessa palavra

e, em seguida, clicar o botão . Se esse botão for clicado

novamente, será também aplicada a formatação negrito a essa

mesma palavra.

B Ao se clicar o botão , será exibida, por inteiro, a página

1 do documento em edição, e o conteúdo dessa página será

exibido com tamanho reduzido de forma proporcional ao

tamanho da página exibida.

C Funcionalidades associadas à caixa  permitem

definir o tamanho da fonte de trechos de texto que estejam

selecionados.

D O nome com o qual o arquivo está salvo na unidade de disco

é Times New Roman.

QUESTÃO 15

Ainda com relação à janela mostrada na figura, assinale a opção

que indica uma forma correta de copiar o título —

“Apresentação” — para o final do parágrafo terminado em “do

TSE.”, sem apagar o título original (ou seja, fazer uma operação

de copiar, e, não, de recortar). Para isso, considere que a palavra

“Apresentação” esteja selecionada.

A Pressionar e manter pressionada a tecla �; teclar �;

liberar a tecla  �; clicar o local correto de destino da

cópia; clicar o botão .

B Pressionar e manter pressionada a tecla � e teclar �;

clicar o local correto de destino da cópia; clicar o botão .

C Clicar o botão ; clicar o local correto de destino da cópia;

clicar o botão .

D Clicar o botão ; clicar o local correto de destino da cópia;

clicar o botão .

Texto para as questões 16 e 17

A figura acima ilustra uma janela do Excel 2002 que está sendo
executada em um computador com o sistema operacional
Windows XP.

QUESTÃO 16

Com relação à janela mostrada na figura acima e ao Excel 2002,
assinale a opção correta.

A O trecho a seguir descreve corretamente uma forma de alterar
para a cor amarela a fonte usada nos conteúdos das células A2,

A3 e A4: selecionar as referidas células; clicar , fazendo

que seja exibida uma caixa com diversas opções de cores;
selecionar a cor amarela.

B Para inserir uma nova linha, em branco, entre as linhas 3 e 4,
movendo-se a linha 4 uma posição abaixo, é suficiente

selecionar a linha 3 e, em seguida, clicar .

C Ao se clicar o botão , será criada uma nova planilha com

conteúdo exatamente igual ao da planilha Operações, cujo
nome será Operações2.

D Após selecionar as células D2, D3 e D4 e clicar , o número

9 será exibido na célula D5.

QUESTÃO 17

Ainda com relação à janela do Excel mostrada no texto,
considere a seguinte seqüência de ações: clicar a célula F4; digitar

=$C3+D$4 e teclar �; clicar novamente a célula F4; clicar

; clicar a célula E3; clicar . Após essa seqüência de

ações, os conteúdos das células E3 e F4 serão, respectivamente,

A 17 e 6.
B 12 e 6.
C 13 e 6.
D 6 e 6.
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QUESTÃO 18

A figura acima mostra um slide de uma apresentação em uma
janela do PowerPoint 2002. Com relação a essa figura e ao
PowerPoint 2002, assinale a opção correta.

A Para diminuir o recuo do tópico que contém a palavra
“Pesquisa”, afastando-a mais para a esquerda, é suficiente

clicar essa palavra e, em seguida, clicar o botão .

B Os botões  e  permitem aumentar e diminuir o
tamanho da fonte de um texto selecionado.

C Para maximizar a janela mostrada, de forma que ela ocupe
toda a tela do monitor de vídeo, é suficiente alterar para 100

o número 28, na caixa .

D O botão  permite exibir ou ocultar linhas de grade que se
superpõem ao conteúdo do slide e que são impressas quando
o slide é impresso.

QUESTÃO 19

Com respeito a conceitos relacionados à Internet e a correio
eletrônico, assinale a opção correta.

A A seguinte seqüência de caracteres possui uma estrutura
típica de URL de páginas da Web brasileiras:
www.com.empresa.bra.

B A estrutura típica de um endereço de e-mail de uma pessoa
que trabalha em empresa localizada nos Estados Unidos da
América é: empresa#pessoa.com.usa.

C A World Wide Web (www) tem-se tornado uma fonte de
informações e de conhecimentos para cidadãos de vários
países.

D Todas as mensagens da Internet que são enviadas do Brasil
para o exterior passam, necessariamente, por um roteador
central, controlado pelo governo federal e localizado em
Brasília, para serem, então, enviadas aos destinatários, quando
passam, necessariamente, por esse mesmo mecanismo,
controlado pelo governo do país de destino.

QUESTÃO 20

Com relação à figura acima, que mostra uma janela do Internet
Explorer 6 (IE6), e às funcionalidades desse software, assinale a
opção correta.

A Ao se clicar o botão , é aberto um editor de html, que tem
por função permitir a criação de páginas da Web por meio
dessa linguagem.

B O menu  apresenta comandos com funcionalidades que
permitem, entre outras coisas, exibir ou esconder algumas
barras de ferramentas do IE6.

C Ao se clicar o botão , é aberto o Outlook Express, que
é um programa que permite o envio e o recebimento de
mensagens de e-mail.

D Pela observação da figura, é possível afirmar que o IE6 está
em um modo de edição de páginas em html. Nessa situação,

a função do botão  é permitir que o usuário insira um
hyperlink na página em edição.

QUESTÃO 21

Um jornal noticiou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
elegeu, entre seus componentes, cinco juízes para comporem o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Essa afirmação é incompatível
com o direito brasileiro porque

A o TSE não conta, em sua composição, com membros do STJ.
B há, no TSE, apenas dois integrantes do STJ.
C os membros do STJ que fazem parte do TSE são escolhidos

pelo presidente da República.
D os membros do STJ que fazem parte do TSE são eleitos pelo

próprio TSE.

QUESTÃO 22

Uma pessoa disse que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da
Sexta Região tem jurisdição sobre os estados da região Nordeste.
Acerca dessa afirmação, assinale a opção correta.

A A afirmação é verdadeira.
B A afirmação é falsa, porque esse tribunal tem jurisdição sobre

os estados da região Norte.
C A afirmação é falsa, porque não existe, na estrutura do Poder

Judiciário brasileiro, um tribunal com essa denominação.
D A afirmação é falsa, porque existem apenas cinco regiões

eleitorais.
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QUESTÃO 23

Os membros dos TREs

A somente podem ser processados penalmente mediante prévia

autorização do TSE.

B somente podem perder seus cargos mediante decisão judicial

transitada em julgado.

C são imunes a qualquer processo judicial durante os períodos

de campanha eleitoral. 

D são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.

QUESTÃO 24

Um grupo de membros do Ministério Público (MP) defende que

a estrutura dos TREs deve ser modificada, inserindo em sua

composição dois membros do MP. Nessa situação, tal

modificação

A poderia ser realizada mediante lei complementar.

B poderia ser realizada mediante lei ordinária.

C poderia ser realizada mediante alteração do regimento interno

de cada tribunal.

D precisaria ser feita mediante alteração da Constituição da

República.

QUESTÃO 25

Os membros do TSE que são escolhidos entre advogados de

notável saber jurídico são nomeados pelo presidente

A da República.

B do Superior Tribunal Federal (STF).

C da Ordem dos Advogados do Brasil.

D do TSE.

QUESTÃO 26

A afirmação de que a reintegração e a recondução são formas de

provimento inaplicáveis a cargos comissionados é

A correta.

B errada, pois é legalmente possível a recondução para cargo de

provimento em comissão.

C errada, pois é legalmente possível a reintegração em cargo de

provimento em comissão.

D errada, pois essas formas de provimento não mais são

previstas na legislação brasileira.

QUESTÃO 27

Rodrigo é servidor público do TSE que ingressou com pedido

administrativo, solicitando sua transferência do departamento de

pessoal para o departamento de direitos humanos. Nesse caso, a

solicitação de Rodrigo

A deve ser indeferida, pois a legislação brasileira somente

admite transferência de ofício.

B é tecnicamente inadequada, pois o deslocamento do servidor

dentro do mesmo quadro é denominado remoção.

C é tecnicamente inadequada, pois o deslocamento do servidor,

sem mudança de sede, é chamado de redistribuição.

D é tecnicamente inadequada, pois o deslocamento do servidor

dentro do mesmo quadro é denominado readaptação.

QUESTÃO 28

Um jornal noticiou que os servidores públicos que tomam posse

em cargos de provimento comissionado têm quinze dias de prazo

para entrar em exercício, contados da data da posse. Essa

afirmação é

A correta, de acordo com a lei em vigor.

B errada, pois somente têm esse prazo os servidores empossados

em cargos públicos de provimento efetivo.

C errada, pois o prazo é de um mês.

D errada, porque o prazo é contado da data da publicação da ata

de posse no Diário Oficial da União.

QUESTÃO 29

Um estudante de direito afirmou que um servidor pode ser

responsabilizado civil, administrativa e penalmente pela prática

de um mesmo ato ilícito. Essa afirmação é

A correta, pois as sanções civis, penais e administrativas podem

cumular-se.

B errada, porque ninguém pode ser responsabilizado civil e

penalmente pelo mesmo ato.

C errada, porque a responsabilidade penal sobrepõe-se à

administrativa.

D errada, porque a responsabilidade administrativa é uma forma

de responsabilidade penal.

QUESTÃO 30

Um servidor estável do TSE

A somente pode perder seu cargo em decorrência de sentença

judicial.

B não pode ser exonerado, de ofício, do cargo que ocupa.

C não pode ser demitido, salvo por prática de ato de

improbidade administrativa. 

D pode ser demitido em virtude de decisão tomada em processo

administrativo disciplinar.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Um homem de 71 anos de idade, fumante há mais de

50 anos e portador de doença pulmonar obstrutiva crônica,

submeteu-se a uma cirurgia de revascularização há um mês, após

quadro de infarto agudo do miocárdio. Relatou a um membro da

equipe de enfermagem que não abandonaria o hábito de fumar,

mesmo sabendo dos riscos para sua saúde, e solicitou que o

mesmo não revelasse tal informação a sua família. Tão logo se

encontrou com a esposa do paciente, o profissional de

enfermagem contou-lhe a intenção explicitada pelo paciente.

Considerando os princípios éticos, na situação hipotética

apresentada, o profissional transgrediu o princípio da

A veracidade.

B fidelidade.

C privacidade.

D confidencialidade.

QUESTÃO 32

Considere que a uma mulher de 71 anos de idade, internada em

um hospital, seja prescrita dieta hipossódica e de consistência

branda. Nessa situação, espera-se encontrar, na referida dieta,

alimentos que contenham

A pouca quantidade de sódio e de resíduos, como vegetais

cozidos e refogados, sopas ou ovo cozido.

B pouca quantidade de lipídeos e que sejam preparados sob a

forma de alimentos líquido-pastosos de baixo teor calórico,

como caldos de carne, purês, coalhada e papa de frutas.

C grande quantidade de potássio, como carnes vermelhas,

embutidos ou enlatados, e pouca quantidade de fibras, para

facilitar a digestão.

D pouca quantidade de proteínas e sejam ricos em resíduos,

como saladas cruas, vegetais refogados ou cozidos e frutas em

compotas.

QUESTÃO 33

O conceito de saneamento envolve um conjunto de medidas que

tem por objetivo alcançar níveis de saúde no mínimo satisfatórios.

Com relação a esse assunto, assinale a opção correta.

A Os sistemas de abastecimento de água podem ser individuais

ou coletivos, sendo os primeiros os mais adequados, por

permitirem o controle adequado das propriedades hídricas. 

B O afastamento dos dejetos é obtido a partir da construção do

sistema público de esgotamento sanitário, mas, na sua

inexistência, pode-se utilizar a construção de fossa séptica ou

fossa seca.

C O controle de vetores pode ser de ordem química, em que são

utilizados organismos predadores naturais dos vetores que

disputarão com ele a conquista de alimentos.

D A compostagem é uma boa maneira de lidar com o lixo,

especialmente quando há expressiva quantidade de resíduos

infectados, e sua destinação final poderá ser a incineração.

Texto para as questões 34 e 35

Um homem de 35 anos de idade, fumante, que trabalha há

15 anos em uma mina de carvão, procurou o serviço médico,

queixando-se de tosse e produção de escarro crônicas. O padrão

de respiração foi-se agravando, com a expectoração de

quantidades variadas de um líquido preto. 

QUESTÃO 34

Na situação hipotética descrita no texto, o paciente apresenta

sinais e sintomas característicos de

A tuberculose.

B hiperceratose.

C lombalgia.

D pneumoconiose.

QUESTÃO 35

Na situação hipotética apresentada no texto, o profissional da

área de enfermagem do trabalho deve

A administrar os medicamentos específicos para o tratamento do

paciente, a fim de que este possa obter a cura.

B orientar o paciente sobre a doença e averiguar a possibilidade

de afastamento deste das atividades de trabalho. 

C preparar o paciente para realização de cirurgia torácica.

D administrar imediatamente oxigênio sob cateter nasal a

10 L/min e avaliar os sinais vitais.
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QUESTÃO 36

As técnicas de comunicação terapêutica que o profissional de
enfermagem pode utilizar no seu relacionamento com o paciente
incluem

A usar clichês e dar aprovação.
B concordar e discordar.
C verbalizar o que ficou implícito e resumir.
D desaprovar e banalizar os sentimentos.

Texto para as questões de 37 a 39

Um homem de 37 anos de idade foi internado em uma
clínica médica, para investigação de piora de quadro de derrame
pleural. Tem história de dor em pontadas no terço inferior do
hemitórax direito, irradiada para região dorsal, que piora à
respiração e à compressão, com tosse seca. Foi realizada punção
do líquido pleural para análise. Há dez dias, evoluiu com febre
noturna, temperatura variando entre 38 ºC e 38,5 ºC, passando a
ser constante. Encontra-se orientado e comunicativo. Sinais vitais
estáveis. Consta, na prescrição médica, dipirona intravenosa 2 mL
e levofloxacino 500 mg, 1 cápsula uma vez ao dia.

QUESTÃO 37

Considerando a condição presente do paciente objeto do caso
clínico relatado no texto, assinale a opção que apresenta o
cuidado de enfermagem apropriado a ser instituído.

A Instalar sondas nasogástrica e vesical.
B Administrar oxigênio e preparar para entubação.
C Posicionar o paciente com as pernas pendendo para a lateral

do leito.
D Controlar a dor, administrando os medicamentos prescritos.

QUESTÃO 38

Ainda com relação ao caso clínico relatado, a dipirona e o
levofloxacino prescritos correspondem, respectivamente, às
classes de medicamentos

A anticoagulantes e cardiotônicos.
B analgésicos e antibióticos.
C antitérmicos e sedativos.
D vasodilatadores e antiarrítmicos.

QUESTÃO 39

Considerando que, na situação descrita no texto, haja alteração do
quadro clínico do paciente e seja necessária a instalação de um
sistema de drenagem torácica em selo d’água, assinale a opção
correta acerca dos cuidados de enfermagem nessa situação.

A Caso o paciente seja transportado para uma outra área, o
sistema de drenagem deve permanecer abaixo do nível do
tórax.

B A câmara do selo d’água deve ser preenchida com água
filtrada até o nível máximo.

C O cateter de drenagem que sai da cavidade torácica deve ficar
conectado ao extensor da câmara de coleta e ser
periodicamente desconectado a fim de não haver obstrução.

D Não deverá haver flutuação do nível de líquido na câmara
com selo d’água, e o paciente deverá ser instruído a evitar
movimentar-se ou tossir.

QUESTÃO 40

Acerca da segurança no trabalho, assinale a opção correta.

A Vestuário inadequado e calçado impróprio são fatores
pessoais que causam insegurança, gerando acidentes de
trabalho.

B As causas imprevisíveis dos acidentes de trabalho podem ser
divididas em duas classes: atos inseguros e condições
inseguras.

C Os riscos ocupacionais raramente podem ser detectados pela
equipe de profissionais de saúde ocupacional, pois estes têm
o campo de atuação voltado para o tratamento da doença
ocupacional instalada.

D Grande parte das doenças e acidentes do trabalho podem ser
evitados por meio da adoção de programas preventivos de
higiene e segurança no trabalho.

QUESTÃO 41

Os primeiros socorros prestados a indivíduos com obstrução
parcial das vias aéreas superiores envolvem a

A aplicação de golpes dorsais em adultos. 
B realização de compressões abdominais, em adultos, mulheres

gestantes e crianças.
C utilização da técnica de limpeza com os dedos, em pacientes

conscientes.
D aplicação da manobra de inclinação da cabeça para trás e

levantamento do queixo em adultos, quando não há suspeitas
de ferimentos na coluna cervical ou no pescoço.

QUESTÃO 42

Vários eventos na vida de um indivíduo podem ser percebidos
como agentes estressores e muitas vezes os profissionais deixam
de reconhecer tais agentes. Nesse tipo de situação, espera-se que
o profissional

A evite conversar com o paciente sobre problemas vivenciados,
a fim de não identificar os agentes estressores.

B apóie as estratégias psicológicas de defesa do paciente.
C fortaleça o estado emocional do paciente, pondo-o frente a

outros agentes estressores.
D desestimule qualquer tipo de resposta adaptativa fisiológica

do paciente.

QUESTÃO 43

Uma mulher que trabalha no setor de limpeza de um
grande hospital, ao manipular o lixo da clínica médica, sofreu
um acidente com uma agulha usada, com pequena perfuração em
sua mão esquerda. A funcionária acidentada comunicou o fato a
um profissional de enfermagem da clínica.

Nessa situação hipotética, o profissional de enfermagem deve

A encaminhar a mulher até o serviço de saúde ocupacional para
ela ser avaliada.

B orientar a mulher a lavar as mãos e colocar um curativo
fechado sobre o ferimento.

C tranqüilizar a mulher, tendo em vista o fato de o acidente ter
sido superficial e não necessitar de qualquer outra avaliação.

D esclarecer a funcionária quanto à necessidade de uso de luvas
de procedimento para a manipulação do lixo hospitalar e
aguardar a evolução da ferida. 
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QUESTÃO 44

O principal reservatório da cadeia de transmissão da
esquistossomose é o(a)

A larva ciliada.
B caramujo.
C homem.
D água dos rios.

QUESTÃO 45

As principais vias de penetração dos agentes infecciosos de três
diferentes hospedeiros que abrigam vírus da gripe, doença de
Chagas e herpes genital são, respectivamente,

A respiratória, transcutânea e urogenital.
B respiratória, digestiva e urogenital.
C digestiva, transcutânea e transcutânea.
D transcutânea, respiratória e digestiva.

QUESTÃO 46

As Normas Regulamentadoras (NR) relativas à segurança e
medicina do trabalho devem ser obrigatoriamente observadas
pelas empresas privadas e públicas, assim como pelos órgãos
públicos da administração direta e indireta e também pelos órgãos
dos Poderes Legislativo e Judiciário que possuírem em seus
quadros empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Nesse sentido, a Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA), que tem como objetivo básico a prevenção
de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, é regulamentada
pela

A NR-3.
B NR-5.
C NR-7.
D NR-9.

QUESTÃO 47

A ergonomia visa estabelecer parâmetros que possibilitem a
adaptação das condições de trabalho às condições
psicofisiológicas dos trabalhadores, com vistas a proporcionar um
máximo de conforto e segurança, assim como um desempenho
mais eficiente. A NR que regulamenta a ergonomia é a

A NR-6.
B NR-15.
C NR-17.
D NR-20.

QUESTÃO 48

A respeito da hipoderme, que é uma das três camadas da pele,
assinale a opção correta.

A É composta por fibras de forma alongada e extremidades
afiladas que se fixam aos ossos ou órgãos.

B Possui tecido conjuntivo, é ricamente vascularizada e contém
terminações nervosas, vasos linfáticos, glândulas sebáceas e
alguns folículos pilosos.

C É constituída de camadas e responsabiliza-se pelo surgimento
das células epiteliais.

D Contém tecido conjuntivo gorduroso que representa
importante reserva calórica para o organismo e é ricamente
vascularizada.

Texto para as questões 49 e 50

Um profissional de enfermagem do trabalho participou de

uma investigação epidemiológica cujo principal objetivo foi

verificar a freqüência (número de casos existentes) de hepatite B

entre os profissionais de saúde de determinado hospital, no ano

de 2005.

QUESTÃO 49

Considerando o caso hipotético apresentado, o estudo

epidemiológico realizado pode ser classificado como do tipo

A coorte.

B caso-controle.

C ecológico.

D descritivo.

QUESTÃO 50

O objetivo básico da investigação epidemiológica realizada no

caso apresentado no texto é a determinação da taxa de

A prevalência da doença.

B incidência da doença.

C letalidade da doença.

D ocorrência da doença.

QUESTÃO 51

O principal músculo do abdome que está envolvido diretamente

com a respiração é o

A trapézio.

B grande denteado.

C diafragma.

D oblíquo.

QUESTÃO 52

A unidade funcional dos rins é o néfron. Os componentes do

néfron incluem o(a)

I glomérulo.

II ureter.

III túbulo contorcido distal.

IV pelve renal.

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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QUESTÃO 53

Uma mulher de 68 anos de idade iniciou quadro
progressivo e sutil de alterações cognitivas e comportamentais
que levaram-na a dificuldades de nomear os objetos e de se
localizar em ambientes familiares, tendo sido diagnosticada
doença de Alzheimer.

Assinale a opção que indica os cuidados de enfermagem mais
adequados para o caso clínico acima descrito.

A Fornecer um ambiente calmo e previsível, com estímulos
ambientais limitados, seguindo uma rotina regular.

B Realizar a contenção quando a paciente apresentar-se agitada
e manter portas e janelas da casa fechadas.

C Permitir a socialização da paciente, estimulando encontros
familiares, festas e passeios em locais públicos. 

D Procurar diminuir as percepções de confusão e desorientação
da paciente, retirando calendários e relógios da casa, e evitar
a participação ativa da paciente no cuidado.

QUESTÃO 54

Assinale a opção que apresenta definição correta para antissepsia.

A É o processo de destruição de todas as formas de vida dos
microrganismos.

B É o processo de remoção e destruição da maioria dos
microrganismos patogênicos.

C É o conjunto de medidas adotadas para diminuir e prevenir o
crescimento de microrganismos.

D É um conjunto de medidas que torna e mantém os objetos e
áreas livres de todos os microrganismos.

QUESTÃO 55

Ao puncionar uma veia de um paciente internado em um hospital,
um profissional de enfermagem que trabalha nessa atividade há
vários anos preferiu retirar as luvas, alegando que as mesmas
prejudicavam sua percepção tátil e o impediam de ter sucesso no
procedimento. Nessa situação hipotética, considerando os
aspectos de segurança no trabalho, a conduta adotada

A pode ser vista como falha humana ligada a condições
ergonômicas inadequadas.

B é considerada um ato inseguro, pois o profissional não deveria
retirar o equipamento de proteção individual.

C pode ser entendida como uma situação que trará risco para
acidente de causa imprevisível.

D pode ser empregada por profissionais que têm muitos anos de
experiência e sabem o que estão fazendo.

QUESTÃO 56

Um paciente que, no pré-operatório, necessita realizar um
enteroclisma deverá ser colocado em posição de

A decúbito dorsal.
B genupeitoral.
C Fowler.
D Sims.

QUESTÃO 57

Com referência à prestação de primeiros socorros a pessoas com
queimaduras, assinale a opção correta.

A As queimaduras térmicas devem ser esfriadas com água ou
óleo de oliva e deixadas abertas até que sejam avaliadas.

B A queimadura de terceiro grau é a de maior profundidade e
envolve todas as camadas da pele.

C O primeiro passo ao socorrer uma vítima de queimadura
elétrica é proteger as áreas queimadas com compressa estéril.

D As queimaduras químicas são tratadas de acordo com o
agente causador; quando o agente for uma substância álcali,
empregam-se soluções ácidas e vice-versa.

QUESTÃO 58

Julgue os itens abaixo, relativos às funções da vigilância sanitária
(VS).

I A VS é responsável pela normatização e pelo controle de
tecnologias médicas, no que se refere aos procedimentos e
equipamentos.

II Não é da alçada da VS o controle de aspectos da pesquisa em
saúde.

III Os serviços de portos, aeroportos e fronteiras estão sob
controle e normatização da VS.

IV Produtos de interesse da saúde e consumo de substâncias são
controlados pela VS.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 59

O organismo recebe e transforma os alimentos, retirando e
utilizando as substâncias necessárias à sua manutenção por meio
do processo de nutrição. Assinale a opção correta acerca desse
tema.

A As fibras alimentares não constituem fonte de energia, pois
não podem ser digeridas pelo organismo humano, mas são
consideradas promotoras de saúde.

B Os alimentos transgênicos são aqueles geneticamente
modificados e têm como vantagem principal a ausência de
riscos para o sistema imunológico, diminuindo, assim, as
chances de causar alergias.

C Crianças que consomem proteínas em grande quantidade
podem ter o desenvolvimento e o crescimento comprometidos
e adquirir a doença denominada Kwashiorkor.

D O excesso de ingestão das vitaminas A, D, E e K é eliminado
pela urina e, por estas vitaminas não serem armazenadas no
organismo, elas devem ser consumidas diariamente.
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QUESTÃO 60

Acerca da ética profissional, tendo como base o código de ética

dos profissionais de enfermagem, assinale a opção correta.

A Para facilitar o serviço, os profissionais de enfermagem,

durante o plantão noturno, podem deixar preparadas todas as

medicações dos diferentes horários para serem posteriormente

administradas por outros colegas que trocarão de turno. 

B A eutanásia passiva pode ser realizada por um profissional de

enfermagem, desde que seja uma solicitação do paciente com

a finalidade de permitir o alívio do sofrimento.

C Ao esquecer de subir as grades laterais de proteção da cama

de um paciente que se encontra confuso, o profissional de

enfermagem estará sendo negligente e poderá ser

responsabilizado pelo descuido.

D Todo profissional de enfermagem deve sobrepor o interesse

da ciência ao interesse da pessoa humana.

QUESTÃO 61

Para se alcançar uma boa relação terapêutica com um indivíduo

idoso, o profissional de enfermagem deve

A permitir que o paciente faça suas próprias escolhas e controle

decisões a fim de conservar a auto-estima e a dignidade.

B deixá-lo mais dependente dos cuidados e incentivá-lo a

realizar o mínimo de atividades possível para poupá-lo.

C chamá-lo carinhosamente de vovô ou vovó para evidenciar

respeito e proximidade.

D tratá-lo como criança em decorrência dos déficits funcionais.

QUESTÃO 62

Julgue os itens abaixo, relativos aos equipamentos de proteção

individual (EPIs).

I Durante o planejamento de uma fábrica, medidas de proteção

individual devem ser providenciadas, como a atenção às

instalações, a disposição da maquinaria e a iluminação.

II Os olhos podem ser protegidos, utilizando-se óculos

adequados para cada tipo de situação.

III Existem vários tipos de protetores auditivos que podem ser

utilizados para diminuir os ruídos.

IV As máscaras são exemplos de protetores respiratórios.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.

B 2.

C 3.

D 4.

QUESTÃO 63

Um profissional de enfermagem que se encontrava
saudável e com seus exames periódicos de saúde em dia foi
escalado para cuidar e transportar um paciente para outro
município. Durante o transporte, esse profissional entrou em
contato com secreções (perdigotos e escarro) do paciente, que,
posteriormente, descobriu ser portador de tuberculose.
Transcorrido algum tempo, o profissional de enfermagem
apresentou também tuberculose. 

Considerando a situação hipotética acima apresentada, assinale
a opção correta.

A É correto afirmar que o profissional adquiriu a tuberculose
por meio do contato com as secreções do paciente.

B Não existe nexo causal na situação apresentada; portanto, não
se trata de tuberculose ocupacional.

C A transmissão da doença só poderia ter-se dado a partir do
contato com o sangue do paciente, não se caracterizando
claramente uma doença ocupacional.

D Como o paciente e o profissional de saúde estão com a
doença, é correto concluir que ambos apresentam tuberculose
ocupacional.

Texto para as questões de 64 a 68

Uma mulher de 72 anos de idade foi internada em uma
clínica médica por apresentar hemorragia causada por uma úlcera
gástrica. É diabética e hipertensa e encontra-se com quadro de
anemia. Há 5 dias, a paciente apresentou epigastralgia intensa que
a fez procurar o hospital. Encontra-se consciente e com fraqueza
excessiva, que a incapacita de deambular. Há 15 anos, participa
de reuniões em um centro de saúde, para o acompanhamento da
hipertensão e do diabetes. A prescrição médica inclui: cefalexina
500 mg, via oral, de 6 em 6 horas; insulina NPH, 42 unidades, às
7 horas; e insulina regular conforme esquema de glicemia capilar
(acima de 201 administrar 4 unidades). 

QUESTÃO 64

Ao quadro clínico descrito no texto não se aplica a
sintomatologia de

A hematêmese.
B melena.
C apnéia.
D tonteira.

QUESTÃO 65

Os cuidados de enfermagem aplicáveis à paciente descrita não

incluem

A observar e anotar as perdas sanguíneas.
B monitorar os sinais vitais.
C garantir um acesso venoso periférico.
D manter a paciente em decúbito dorsal.
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QUESTÃO 66

A insulina NPH prescrita à paciente poderá ser administradas

pela via

A intravenosa.

B subcutânea.

C intradérmica.

D intra-articular.

QUESTÃO 67

Considerando a prescrição médica e que existam na

clínica frascos de vidro de 100 mL de cefalexina indicando

500 mg/5 mL, assinale a opção correspondente à quantidade

diária de medicação, em mL, que terá de ser dada à paciente.

A 1

B 2

C 10

D 20

QUESTÃO 68

As possíveis atividades desenvolvidas pelo profissional de

enfermagem de nível médio no centro de saúde onde a paciente

freqüenta incluem

A orientar a administração parenteral e prescrever a insulina

conforme glicosúrias.

B verificar a pressão arterial e aferir o peso.

C organizar as atividades de grupo e realizar consulta de

enfermagem.

D realizar glicemia capilar e solicitar exames complementares.

QUESTÃO 69

A vacina tríplice viral é indicada para prevenir

A sarampo, caxumba e rubéola.

B sarampo, difteria e tétano.

C tétano, coqueluche e difteria.

D coqueluche, rubéola e caxumba.

QUESTÃO 70

Assinale a opção correta acerca da síndrome da imunodeficiência

adquirida (SIDA).

A Pode ser contraída apenas por contato sexual ou pela

transfusão de sangue. 

B Todos os indivíduos que contraem o vírus da

imunodeficiência humana (HIV) manifestam a doença.

C Pode ser tratada com medicamentos que impedem ou

diminuem a multiplicação dos retrovírus, denominados

anti-retrovirais.

D Utiliza-se a biópsia de pele na realização dos testes

específicos para a detecção do HIV.

QUESTÃO 71

Em situação de primeiros socorros, o primeiro passo a ser dado
após ter-se confirmado a necessidade de se iniciar a manobra de
ressuscitação cardiopulmonar em um paciente, será

A administrar medicamentos intravenosos. 
B realizar compressão torácica.
C abrir as vias aéreas e checar a respiração.
D aplicar manobra de ventilação artificial.

QUESTÃO 72

Um profissional de enfermagem que, antes de realizar um
procedimento, prepara o paciente, orientando-o no que será
realizado, está

A aplicando os princípios da psicologia e se beneficiando, pois
o paciente se mostrará menos ansioso.

B perdendo tempo, pois o procedimento deve ser realizado o
mais rápido possível.

C agindo de maneira adequada, pois, na hora em que mandar o
paciente fazer algo, este será obrigado a obedecê-lo.

D atuando de maneira empírica, sem saber se a orientação trará
algum benefício.

QUESTÃO 73

Assinale a opção correta quanto à aplicação dos princípios da
psicologia na enfermagem.

A A área de saúde necessita de um trabalho em equipe, e esse
trabalho pode ser aperfeiçoado se cada um desempenhar
papéis individualizados sem interferir com o campo de
atuação do outro.

B A comunicação entre a equipe pode ser facilitada com a
utilização dos canais de troca de informação — os formais e
os informais, sendo os primeiros os mais importantes.

C O corpo do paciente deve ser visto como um objeto concreto
de atenção, devendo ser tratado como um objeto de ação
despersonalizado.

D Muitas vezes, a família do paciente também exige uma
atenção especial do profissional de enfermagem, pois é a
partir dela que o paciente recebe o suporte emocional durante
seu tratamento.

QUESTÃO 74

Os objetivos das ações do serviço de saúde ocupacional, no que
se refere ao controle da infecção, incluem

I educar o profissional da área da saúde acerca dos princípios
do controle de infecção.

II colaborar com a Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar.

III dar assistência ao profissional da área da saúde em caso de
exposições ou doenças relacionadas ao trabalho.

IV reduzir custos, por meio da prevenção de doenças infecciosas.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.
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QUESTÃO 75

Uma mulher de 32 anos de idade, internada para se

submeter a uma cirurgia de hérnia, encontra-se no quarto dia de

pós-operatório. Sente ainda muitas dores e está com medo de

tossir para não prejudicar a ferida cirúrgica. Está há dois dias sem

evacuar. Fica a maior parte do tempo quieta no leito. 

A propósito desse quadro clínico, assinale a opção correta.

A Para tratar a constipação, devem ser usados enemas e

medicações laxativas.

B A paciente deve ser estimulada a hidratar-se, realizar

exercícios respiratórios e não inibir a tosse.

C Os exercícios físicos são proibidos e a paciente deve evitar

mudança de decúbito.

D Para a diminuição da estase venosa, podem-se utilizar as

meias de compressão de cumprimento curto até os maléolos.

QUESTÃO 76

Um profissional de enfermagem, durante o plantão, ouviu que um

paciente gemia. Resolveu verificar o que estava acontecendo e

percebeu que o paciente movia-se no leito, inquieto e com

expressão facial de dor. Nessa situação, a comunicação

não-verbal de gemidos, movimentos corporais e expressões

faciais que transmitiram a mensagem de dor envolveram,

respectivamente, as técnicas de

A paralinguagem, cinestesia e cinestesia.

B cinestesia, paralinguagem e proxemia.

C proxemia, toque e proxemia. 

D paralinguagem, cinestesia e paralinguagem.

QUESTÃO 77

Com referência a veias varicosas, que podem ser consideradas

doenças relacionadas ao trabalho, assinale a opção correta.

A Os sinais e sintomas característicos são febre alta, calafrios,

edema importante e hipertrofia da pele.

B São mais comuns em mulheres e especialmente em pessoas

que permanecem muito tempo de pé, como professoras e

profissionais de saúde.

C Classificam-se em primárias aquelas que decorrem da

obstrução de veias profundas.

D Originam-se de um foco infeccioso em um membro e são uma

inflamação aguda dos canais linfáticos.

QUESTÃO 78

Assinale a opção correta quanto a nutrição nos diferentes ciclos
da vida. 

A Todo idoso deve receber suplementação alimentar e adicionar
sal e açúcares à dieta, a fim de melhorar o funcionamento dos
sistemas cardiovascular e renal.

B A alimentação do adolescente deve centrar-se no aumento da
ingesta hídrica e calórica.

C A qualidade ou composição do leite materno não é
prejudicada pelo estado nutricional da gestante.

D A gestante deve consumir menos proteínas de alto valor
biológico, comparada à mulher não gestante, para que não
ganhe peso excessivo.

QUESTÃO 79

Com referência à tríade saúde, meio ambiente e educação,
assinale a opção correta.

A A prevenção de doenças está relacionada unicamente à
vacinação dos indivíduos.

B A dificuldade de atendimento nos serviços de saúde agrava
o meio ambiente e a educação; assim, a agilização no
atendimento do paciente levará automaticamente às melhorias
ambientais e educacionais.

C Os três aspectos são independentes e devem ser tratados
separadamente.

D A falta de acesso à rede de esgotos e o relevante número de
pessoas analfabetas no Brasil podem contribuir para a
aquisição de doenças.

QUESTÃO 80

Um paciente, que sofria fortes dores após uma cirurgia
eletiva, solicitou a um profissional de enfermagem uma
medicação analgésica. Constava na prescrição médica um
analgésico de, no máximo, 4 em 4 horas, em caso de dor. Quatro
horas após a administração do medicamento, o paciente voltou a
queixar-se de fortes dores. O profissional de enfermagem
respondeu ao paciente: “o senhor tem de agüentar, isso não é
nada. É lógico que o senhor tem de sentir dor, o senhor fez uma
cirurgia, é assim mesmo!” e não administrou o medicamento.

Tendo como base o código de ética dos profissionais de
enfermagem, é correto afirmar que, na situação hipotética
descrita, o profissional 

A agiu eticamente, pois a medicação já havia sido administrada,
e o paciente deve compreender que a dor faz parte do
tratamento.

B agiu eticamente, uma vez que é importante evitar a
administração de qualquer medicamento analgésico, visto que
pode causar dependência psíquica.

C não agiu eticamente, pois sua fala revelou preconceitos que
ferem o código de ética.

D não agiu eticamente, pois deveria ter comunicado o ocorrido
ao médico.




