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CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
que segue (trecho de uma entrevista concedida
pelo jornalista Clóvis Rossi à revista Cult, em
novembro de 2002).

Cult O senhor cursou jornalismo na Faculdade
Cásper Líbero numa época em que o diploma de
jornalista não era obrigatório. O senhor é a
favor da regulamentação da profissão de
jornalista em sua forma atual, com
obrigatoriedade do diploma?

C.R. Eu queria cursar diplomacia, mas não tinha idade –
e acabei fazendo Jornalismo. Mas sou contra a
obrigatoriedade do diploma. É impossível uma
escola de jornalismo ensinar todos os assuntos
com os quais um jornalista vai lidar fatalmente na
profissão. Não dá para ensinar agricultura, taxa de
juros, urbanismo, ecologia. É impossível, o sujeito
ficaria cinqüenta anos na escola e ainda assim não
aprenderia tudo. É melhor abrir para os jornais a
caça a talentos em qualquer tipo de faculdade do
que centrar a busca só nos cursos de jornalismo,
porque o aluno não sai deles com a formação
necessária para lidar com a gama de situações que
encontra no dia-a-dia da profissão. Na escola, o
que eu realmente aprendi foi o comportamento
ético que um jornalista deve respeitar. Mas isso,
teoricamente, deveria ser ensinado em qualquer
escola superior – e não só no curso de jornalismo.

1. Entende-se da pergunta feita pela revista Cult ao
jornalista Clóvis Rossi que, atualmente,

(A) não se cogita da obrigatoriedade de diploma para os
jornalistas.

(B) nenhum jornalista é de fato favorável à
obrigatoriedade do diploma.

(C) o curso de jornalismo, em nível superior, ainda não
foi reconhecido.

(D) ainda está para ser criado um curso regular de
jornalismo.

(E)) é obrigatório o diploma de jornalista para o exercício
da profissão.

_________________________________________________________

2. Clóvis Rossi manifesta-se contra a obrigatoriedade do
diploma de jornalista porque

I. é impossível que um curso de jornalismo abranja
todos os assuntos que devem ser cobrados.

II. o ensino de ética jornalista ainda está ausente dos
cursos oficializados.

III. as pessoas de fato talentosas não freqüentam os
cursos de jornalismo.

De acordo com o texto, o jornalista entrevistado alega
apenas o que está em

(A) II e III.
(B)) I.
(C) II.
(D) III.
(E) I e II.

3. Eu queria cursar diplomacia, mas não tinha idade – e
acabei fazendo Jornalismo.

Outra forma clara e correta de redigir o que se afirma na
frase acima é:

(A) Apesar de não ter idade, queria cursar diplomacia,
tanto assim que acabei por fazer Jornalismo.

(B) Uma vez que acabei fazendo Jornalismo é porque
queria cursar Diplomacia, mas não tinha idade.

(C) Como não tivesse idade, acabei fazendo Jornalismo
em vez de querer cursar diplomacia.

(D) Embora quisesse, visto que não pudesse estar
cursando diplomacia, como não tivesse idade fui
fazendo Jornalismo.

(E)) Acabei fazendo Jornalismo por não ter idade para
cursar diplomacia, que era o que eu queria.

_________________________________________________________

4. As normas de concordância verbal estão inteiramente
respeitadas na frase:

(A) Agricultura, ecologia e urbanismo são assuntos que
não poderiam ninguém dominar com razoável
competência.

(B) Os talentos para a carreira de jornalista pode ser
pesquisado em qualquer curso universitário.

(C) Não haveriam razões, segundo Clóvis Rossi, para
tornar obrigatório o diploma de jornalista.

(D)) São tantas as áreas que um jornalista deve cobrir,
que lhe seria impossível estudá-las num único curso.

(E) Todos os profissionais deveria preocuparem-se com
um comportamento ético, e não apenas os
jornalistas.

_________________________________________________________

5. Transpondo-se para a voz passiva a frase O jornalista
Clóvis Rossi concedeu uma entrevista à revista Cult, a
forma verbal resultante será

(A)) foi concedida.
(B) terá concedido.
(C) tinha concedido.
(D) tinha sido concedida.
(E) fora concedido.

_________________________________________________________

6. É impossível uma escola de jornalismo ensinar todos os
assuntos com os quais um jornalista vai lidar.

Se, na frase acima, em vez do verbo lidar o jornalista
Clóvis Rossi tivesse empregado o verbo tratar, no lugar
da expressão com os quais deveria estar a expressão

(A) para os quais.
(B) a cujos.
(C)) dos quais.
(D) pelos quais.
(E) em cujos.

_________________________________________________________

7. O diploma de jornalista é obrigatório, mas há quem veja o
diploma de jornalista como uma inutilidade, pois os cursos
que oferecem o diploma de jornalista não podem cobrir
todas as áreas de atuação.

Evitam-se as desnecessárias repetições da frase acima
substituindo-se os elementos sublinhados, respectiva-
mente, pelas formas

(A) o veja e oferecem-lhe.
(B)) o veja e o oferecem.
(C) lhe veja e lhe oferecem.
(D) veja-o e oferecem-o.
(E) veja ele e oferecem ele.



31/03/03 - 09:55

TRT-5aR-CG1 3

8. Está correto o emprego do sinal de crase em:

(A)) Quem recorre às escolas de jornalismo deve saber
que terá acesso apenas às informações básicas
acerca da profissão.

(B) Não dá para ensinar jornalismo à todo aquele que se
dispõe à fazer o curso.

(C) Ocorrendo à falta de talento, um diplomado não terá
acesso à nenhum órgão da imprensa.

(D) Instituindo-se à obrigatoriedade do diploma, muitos
profissionais competentes poderão ficar à ver
navios.

(E) Deve-se à essa obrigatoriedade o fato de que muita
gente se obrigou a freqüentar às faculdades de
comunicação.

_________________________________________________________

9. Está correta a grafia de todas as palavras da frase:

(A) Os velhos jornalistas costumam menospresar o
diploma, entendendo que este, por si mesmo, não
institue a necessária competência.

(B) Segundo muitos profissionais da imprensa, a
intransijência na obrigatoriedade do diploma de
jornalista não condis com a realidade do mercado.

(C) As reportajens de um jornal são muito divercificadas,
não há jornalista que possa cobri-las todas com bom
desempenho.

(D)) A reivindicação da obrigatoriedade do diploma
contou com o incisivo endosso de todas as
faculdades de jornalismo.

(E) Quantos alunos récem-formados num curso de
jornalismo preenchem os requizitos necessários ao
exercício da profissão?

_________________________________________________________

10. Estão corretos o emprego e a forma de ambos os verbos
sublinhados em:

(A) Não há o que contenhe o ânimo exaltado de quem é
contrário à exigência, de quem se indiguine com a
obrigatoriedade do diploma.

(B) Caso um veterano jornalista requera o diploma,
alegando toda a sua experiência, é justo que seje
atendido?

(C)) Há quem julgue que um profissional só deveria fazer
o curso de jornalismo se esse lhe conviesse e
quando bem lhe aprouvesse.

(D) Se alguém se dispor a fazer o curso de Jornalismo
apenas para obtiver o diploma, beneficiar-se-á com
as prerrogativas da profissão?

(E) Alguns jornalistas interviram no momento da
tramitação do projeto, mas não obteram sucesso.

Atenção: As questões de números 11 a 20 referem-se ao
texto que segue.

O motorista do 8-100

Vi chegar o caminhão 8-100 da Limpeza Pública e
saltarem os ajudantes, que se puseram a carregar e despejar as
latas de lixo. Enquanto isso, que fazia o motorista? O mesmo de
toda manhã. Pegava um espanador e um pedaço de flanela, e
fazia o seu carro ficar rebrilhando de limpeza.

Esse motorista, que limpa seu caminhão, não é um
conformado, é o herói silencioso que lança um protesto
superior. A vida o obrigou a catar lixo e imundície; ele aceita a
sua missão, mas a supera com esse protesto de beleza e
dignidade. Muitos recebem com a mão suja os bens mais
excitantes e tentadores da vida; e as flores que vão colhendo no
jardim de uma existência fácil logo têm, presas em seus dedos
frios, uma sutil tristeza e corrupção, que as desmerece e avilta.
O motorista do caminhão 8-100 parece dizer aos homens da
cidade: "O lixo é vosso; meus são estes metais que brilham,
meus são estes vidros que esplendem, minha é esta
consciência limpa."

(Rubem Braga, O homem rouco)

11. Muitos recebem com mão suja os bens mais excitantes e
tentadores da vida; e as flores que vão colhendo no jardim
de uma existência fácil logo têm, presas em seus dedos
frios, uma sutil tristeza e corrupção, que as desmerece e
avilta.

A frase que resume corretamente o sentido essencial do
período acima é:

(A) As mãos de quem se sujou com o que há de mais
excitante na vida só se limpam ao colherem as flores
que plantaram.

(B)) Os bens da vida, quando facilmente colhidos por quem
não os merece, logo empobrecem e se corrompem.

(C) Quem aprende com a vida os melhores ensinamen-
tos não tem como deixar de aproveitá-los.

(D) As coisas mais tristes da vida parecem flores para
aqueles que sabem aproveitar as oportunidades
mais fáceis.

(E) Só merece colher as flores da vida quem sujou os
dedos em seu cultivo, enfrentando as tristezas e a
corrupção.

_________________________________________________________

12. O autor admira a conduta do motorista porque este

(A) simula exercer uma profissão diferente da que tem.

(B) se mostra resignado diante das duras adversidades
de seu destino.

(C) sabe desfrutar das facilidades que a profissão lhe
oferece.

(D)) responde com superioridade às imposições de uma
tarefa tida como inferior.

(E) expressa o sentimento de indignação diante do que
o humilha.

_________________________________________________________

13. Ao escrever esse protesto de beleza e dignidade, o autor
está-se referindo à seguinte frase:

(A) ele aceita a sua missão.

(B) despejar as latas de lixo.

(C) catar lixo e imundície.

(D) flores que vão colhendo no jardim de uma existência
fácil.

(E)) fazia o seu carro ficar rebrilhando de limpeza.



31/03/03 - 09:55

4 TRT-5aR-CG1

14. Mantém-se corretamente a mesma pessoa gramatical na
seguinte frase:

(A) O lixo é seu, esse lixo que deixai à beira de sua
porta.

(B) O lixo é teu, esse lixo que deixa à beira de vossas
portas.

(C)) O lixo é teu, esse lixo que deixas à beira de tua
porta.

(D) O lixo é de vocês, esse lixo que deixais à beira de
suas porta.

(E) O lixo é vosso, esse lixo que deixas à beira de suas
portas.

_________________________________________________________

15. Outra forma de se construir a frase Muitos recebem com a
mão suja os bens mais excitantes e tentadores da vida,
conservando o seu sentido e mantendo a correção, é:

(A) Recebem-se os bens mais excitantes e tentadores
da vida com a mão suja de muitos.

(B)) Os bens mais excitantes e tentadores da vida são
recebidos por muitos com a mão suja.

(C) A mão suja de muitos recebem os bens mais
excitantes e tentadores da vida.

(D) Os bens mais tentadores e excitantes da vida
recebem com a mão suja de muitos.

(E) A mão suja de muitos é recebida com os bens mais
excitantes e tentadores da vida.

_________________________________________________________

16. Está correta a construção da seguinte frase:

(A) É esse o motorista o qual o seu caminhão é limpo
toda manhã.

(B) Esse é o motorista que o caminhão dele é limpo toda
manhã.

(C)) Eis o motorista cujo caminhão é limpo toda manhã.

(D) É esse o motorista que seu caminhão é limpo toda
manhã.

(E) Eis o motorista o qual caminhão é limpo toda manhã.
_________________________________________________________

17. Apenas em uma frase estará correta a substituição do
elemento sublinhado pelo elemento que vem entre
parênteses. Essa frase é:

(A) A vida o obrigou a catar lixo e imundície (a catar a
esses).

(B) Vi chegar o caminhão (chegá-lo).

(C) Fazia o seu carro ficar rebrilhando (Fazia-lhe).

(D) Esse motorista, que limpa seu caminhão, não é um
conformado (limpa ele).

(E)) Ele aceita a sua missão (Ele a aceita).

18. Toda vez que  ......  seu caminhão com tanto capricho, o
motorista  ......  demonstrando toda sua dignidade.

Para completar corretamente a frase acima, devem-se
usar as formas verbais

(A) limparia - estivesse

(B) limpar - estivesse

(C) limpasse - estará

(D)) limpar - estará

(E) limpará - estaria
_________________________________________________________

19. Considere as seguintes frases:

I. Ele é o motorista de um caminhão de lixo.

II. Seu trabalho não é limpo.

III. Seu caminhão está sempre brilhando.

A frase em que se articulam de modo correto e coerente
as afirmações acima é:

(A)) Seu trabalho de motorista de um caminhão de lixo
não é limpo, no entanto seu caminhão está sempre
brilhando.

(B) Em seu trabalho de motorista de um caminhão de
lixo ele não é limpo, apesar de que seu caminhão
esteja sempre brilhando.

(C) Visto que ele é o motorista de um caminhão de lixo,
este está sempre brilhando, à medida que seu
trabalho não é limpo.

(D) Seu trabalho não é limpo, muito embora seja o
motorista de um caminhão de lixo, o cujo, aliás, está
sempre brilhando.

(E) Seu caminhão está sempre brilhando, pois ele é o
motorista de um caminhão de lixo, uma vez que seu
trabalho não é limpo.

_________________________________________________________

20. Para que a concordância verbal se faça corretamente, é
preciso flexionar no singular a forma verbal sublinhada na
frase:

(A) Seus protestos de beleza e de dignidade estão no
zelo com seu caminhão.

(B)) Aos homens da cidade devem-se dizer que esse
motorista é um herói.

(C) O lixo e a imundície constituem o vosso presente.

(D) As flores, em vossas mãos sujas, haverão de se
impregnar de vossa sujeira.

(E) É com a mão suja que recebem alguns as dádivas
da vida.
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21. O  primeiro  andar  de  um  prédio  vai  ser  reformado e os

funcionários que lá trabalham serão removidos.  Se 
3
1

 do

total dos funcionários deverão ir para o segundo andar,

5
2

  do total para o terceiro andar e os 28 restantes para o

quarto andar,  o número de funcionários que serão remo-

vidos é

(A)   50

(B)   84

(C)) 105

(D) 120

(E) 150
_________________________________________________________

22. Três funcionários, A, B e C, decidem dividir entre si a
tarefa de conferir o preenchimento de 420 formulários. A
divisão deverá ser feita na razão inversa de seus
respectivos tempos de serviço no Tribunal. Se A, B e C
trabalham no Tribunal há 3, 5 e 6 anos, respectivamente,
o número de formulários que B deverá conferir é

(A) 100

(B)) 120

(C) 200

(D) 240

(E) 250
_________________________________________________________

23. Num prédio de apartamentos de  15 andares,  cada  andar

possui  2 apartamentos e em cada um moram  4  pessoas.

Sabendo-se que, diariamente, cada pessoa utiliza 100 L de

água e que, além do volume total gasto pelas pessoas, se

dispõe de uma reserva correspondente a  
5
1

 desse total,  a

capacidade mínima do reservatório de água desse prédio,

em litros, é

(A)   1 200

(B)   2 400

(C)   9 600

(D) 10 000

(E)) 14 400
_________________________________________________________

24. Uma enfermeira recebeu um lote de medicamentos com
132 comprimidos de analgésico e 156 comprimidos de
antibiótico. Deverá distribuí-los em recipientes iguais,
contendo, cada um, a maior quantidade possível de um
único tipo de medicamento. Considerando que todos os
recipientes deverão receber a mesma quantidade de
medicamento, o número de recipientes necessários para
essa distribuição é

(A)) 24

(B) 16

(C) 12

(D)   8

(E)   4

25. Numa reunião, o número de mulheres presentes excede o
número de homens em 20 unidades. Se o produto do
número de mulheres pelo de homens é 156, o total de
pessoas presentes nessa reunião é

(A) 24

(B) 28

(C) 30

(D)) 32

(E) 36
_________________________________________________________

26. Uma pessoa saiu de casa para o trabalho decorridos  
18
5

de um dia e retornou à sua casa decorridos 
16
13

 do mesmo

dia. Permaneceu fora de casa durante um período de

(A) 14 horas e 10 minutos.

(B) 13 horas e 50 minutos.

(C) 13 horas e 30 minutos.

(D) 13 horas e 10 minutos.

(E)) 12 horas e 50 minutos.
_________________________________________________________

27. Uma máquina copiadora produz 1 500 cópias iguais em 30
minutos de funcionamento. Em quantos minutos de
funcionamento outra máquina, com rendimento
correspondente a 80% do da primeira, produziria 1 200
dessas cópias?

(A)) 30

(B) 35

(C) 40

(D) 42

(E) 45
_________________________________________________________

28. Dos 120 funcionários convidados para assistir a uma
palestra sobre doenças sexualmente transmissíveis,
somente 72 compareceram. Em relação ao total de
funcionários convidados, esse número representa

(A) 45%

(B) 50%

(C) 55%

(D)) 60%

(E) 65%
_________________________________________________________

29. Um capital de R$ 750,00 esteve aplicado a juro simples,
produzindo, ao fim de um trimestre, o montante de
R$ 851,25. A taxa anual de juro dessa aplicação foi

(A) 48%

(B) 50%

(C)) 54%

(D) 56%

(E) 63%
_________________________________________________________

30. Qual a idade atual de uma pessoa se daqui a 8 anos ela
terá exatamente o triplo da idade que tinha há 8 anos atrás?

(A) 15 anos.

(B)) 16 anos.

(C) 24 anos.

(D) 30 anos.

(E) 32 anos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Considerando a legislação do COFEN, em relação ao
trabalho dos profissionais de enfermagem, é correto
afirmar que

(A)) o técnico de enfermagem pode participar da orien-
tação e supervisão do trabalho de enfermagem em
grau auxiliar e da programação da assistência de
enfermagem.

(B) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre
matéria de enfermagem cabem também ao auxiliar
de enfermagem desde que supervisionados por
profissionais de saúde de nível universitário.

(C) ambulatórios de pequeno porte e baixa comple-
xidade dispensam a presença de enfermeiro durante
todo seu período de funcionamento, podendo a
função de direção de enfermagem ser exercida pelo
técnico ou pelo auxiliar.

(D) é função privativa do enfermeiro a realização de
consultas de enfermagem desde que façam parte de
protocolos médicos ou de programas do Ministério
da Saúde.

(E) é vetada a participação de obstetrizes no planeja-
mento, coordenação e avaliação de serviços de
enfermagem.

_________________________________________________________

32. Os colegas de trabalho de um funcionário com suspeita de
AIDS procuram um profissional do ambulatório médico
para saber o resultado do Teste HIV de seu colega. Estão
preocupados porque dividem as dependências de trabalho
com ele por 8 horas diárias há muitos meses. Neste caso,
a conduta correta do profissional que recebe esta
solicitação é

(A)) discutir com os colegas o estigma da AIDS e suas
formas de transmissão explicando ser desnecessário
o conhecimento desse resultado para a convivência
com o colega no ambiente do trabalho.

(B) obter o consentimento do funcionário para expor aos
colegas o resultado do exame e, assim, proteger as
pessoas que com ele convivem.

(C) explicar que, como o resultado do exame é sigilo
médico, a solicitação deverá ser feita diretamente ao
médico e somente a ele competirá divulgar o
resultado.

(D) discutir com a equipe multiprofissional que assiste
ao funcionário, caso o resultado seja positivo, a
divulgação será decidida pela maioria de seus
membros.

(E) tranqüilizar os colegas e revelar, em sigilo, o resul-
tado dos testes, promovendo, assim, um bom
ambiente de trabalho.

_________________________________________________________

33. Medidas educativas são fundamentais nas ações de con-
trole da dengue. Utilizando cartazes e palestras, a equipe
de saúde pode estimular os funcionários de uma empresa
a divulgar e realizar, dentre outras, a seguinte ação:

(A) vacinação de pessoas que viajam para áreas
endêmicas.

(B) limpeza semestral das caixas d'água com cloro e
inseticidas.

(C) uso preventivo de antibióticos para pessoas que
convivem com os doentes.

(D) proteção dos alimentos impedindo que moscas e
mosquitos pousem nos mesmos.

(E)) eliminação de criadouros de mosquitos como
recipientes que acumulem água limpa.

34. O lixo produzido em ambulatórios médicos, postos de
saúde e clínicas odontológicas, inclui material orgânico
que deve ser

(A) levado ao aterro sanitário, pelo serviço público de
coleta, desde que o mesmo esteja localizado dis-
tante de regiões residenciais.

(B) separado do lixo comum e incinerado diariamente
pelo próprio serviço que produziu o lixo.

(C)) acondicionado em separado do lixo comum e
recolhido por serviço especial que conduzirá o
material a um incinerador.

(D) coletado conjuntamente com o lixo doméstico, desde
que, após a coleta, seja incinerado por empresa
pública ou conveniada ao serviço público.

(E) embalado em saco plástico branco leitoso,
reservado em local seguro e coletado mensalmente
por coletores especializados.

_________________________________________________________

35. No Brasil, são doenças de notificação compulsória à
autoridade sanitária local:

(A) rubéola e malária.
(B) meningite meningocócica e varicela.
(C) caxumba e varíola.
(D) escabiose e esquistossomose.
(E)) raiva humana e hanseníase.

_________________________________________________________

36. São doenças consideradas de transmissão sexual,
preveníveis com o uso de camisinha:

(A) hepatite A e leucorréia.
(B) leptospirose e cancro mole.
(C) sífilis congênita e difteria.
(D)) gonorréia e hepatite B.
(E) malária e anscilostomíase.

_________________________________________________________

37. Caso ocorra um caso de tuberculose pulmonar entre os
funcionários de determinado setor, a equipe de saúde
deve tomar a seguinte medida para impedir o aumento do
número de casos:

(A)) identificar, entre as pessoas que convivem com o
doente, a presença de sintomáticos respiratórios, ou
seja, indivíduos com queixa de tosse produtiva há
mais de 4 semanas.

(B) aplicar a vacina BCG intradérmica nas pessoas que
conviveram com o doente.

(C) realizar abreugrafia ou Raios X de tórax em todos os
funcionários da empresa.

(D) acompanhar a quimioprofilaxia, com hidrazida,
ministrada aos comunicantes domiciliares e aos fun-
cionários que dividem a mesma sala de trabalho
com o doente.

(E) aplicar teste de mantoux (PPD) em todos os
funcionários do setor, visando identificar novos
casos o mais rápido possível.

_________________________________________________________

38. A Vigilância Sanitária tem por finalidade eliminar, diminuir
ou prevenir riscos à saúde. Os órgãos responsáveis pela
vigilância sanitária NÃO podem fiscalizar os

(A) bancos de sangue.

(B) bares e restaurantes.

(C)) domicílios.

(D) clubes de lazer.

(E) institutos de beleza.
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39. São medidas de biossegurança utilizadas no proce-
dimento de coleta de sangue: lavagem das mãos, uso de
avental,

(A) luvas e capela de fluxo laminar.

(B) luvas e reencape de agulha antes do descarte.

(C) óculos protetor e botas de borracha.

(D) máscara e propés.

(E)) luvas e descarte de agulha em recipiente rígido.
_________________________________________________________

40. Para realização de curativo em incisão cirúrgica, está
contra-indicado pelo Ministério da Saúde o uso de

(A) hidrocolóide.

(B) soro fisiológico.

(C) filme transparente.

(D) pomada neomicina.

(E)) líquido de dakin.
_________________________________________________________

41. A desinfecção de máscaras de inalação segue as
seguintes etapas:

(A) imersão em solução enzimática por 2 ou 3 minutos e
secagem.

(B) imersão por 60 minutos em solução de germekil e
enxágüe.

(C)) lavagem, secagem, imersão em solução de
hipoclorito de sódio a 1% por 30 minutos e enxágüe.

(D) lavagem, imersão em solução de glutaraldeído por
45 minutos e enxágüe.

(E) lavagem, embalagem adequada e autoclavagem por
10 minutos.

_________________________________________________________

42. Por ser mais eficaz, o Ministério da Saúde orienta que o
material cirúrgico odontológico de aço inox ou metal seja
esterilizado preferencialmente em

(A)) autoclave 121 oC por 30 minutos.

(B) glutaraldeído.

(C) óxido de etileno.

(D) estufa a 170 oC por 60 minutos.

(E) álcool a 70%.
_________________________________________________________

43. Em um ambulatório, um funcionário de 25 anos de idade
não quer tomar vacina contra tétano porque em sua
carteira de vacinação está registrada a aplicação de
tríplice bacteriana quando ele era criança (três doses no
primeiro ano de vida, um reforço aos 2 anos e outro
reforço aos 9 anos). Neste caso, cabe explicar-lhe que
essas doses

(A) não poderão ser consideradas porque foi usada a
tríplice e não a anti-tetânica. Ele deverá receber
duas doses com intervalo de 60 dias.

(B) não poderão ser consideradas por serem muito
antigas. Hoje ele receberá uma dose e deverá
retornar em um mês para a segunda dose.

(C)) serão consideradas. Hoje ele receberá uma dose de
reforço e deverá tomar outra dose daqui a 10 anos.

(D) foram básicas. Hoje ele receberá um reforço e deve-
rá retornar para outro reforço daqui a seis meses.

(E) serão consideradas. Hoje ele receberá uma dose e
será agendada a próxima dose para daqui a cinco
anos.

44. Uma vacina que deve estar sempre à temperatura de 4 a
8 oC, não devendo ser congelada, é a

(A) contra-sarampo.
(B) tríplice viral.
(C) contrafebre amarela.
(D)) dupla adulto.
(E) sabin.

_________________________________________________________

45. Por ser telefonista, uma funcionária deve realizar no
exame médico periódico, dentre outros, o seguinte exame:

(A) teste de acuidade visual.

(B) prova de esforço em esteira.

(C)) audiometria.

(D) antibiograma.

(E) espirometria.
_________________________________________________________

46. O cliente chega ao consultório médico com queixa de
fortes dores abdominais. Ao prepará-lo para o exame
clínico, o profissional de enfermagem deve

(A) oferecer-lhe água com dipirona e deixá-lo deitado na
ante-sala.

(B) pedir-lhe para aguardar na recepção e oferecer-lhe
café.

(C)) deixá-lo deitado no consultório com camisola e cobri-
lo com lençol.

(D) indicar-lhe o sanitário e pedir-lhe para remover
próteses e adereços.

(E) mantê-lo sentado no consultório com a luz apagada.
_________________________________________________________

47. Após exame clínico, o neurologista prescreveu 30 mg de
Gardenal� V.O. para uma criança. Considerando que a
dosagem do comprimido é 100 mg, deve-se diluir o
comprimido em 10 mL de água e administrar

(A) 2 mL.

(B)) 3 mL.

(C) 4 mL.

(D) 5 mL.

(E) 6 mL.
_________________________________________________________

48. O eletrocardiograma é um recurso diagnóstico para
verificar o funcionamento do coração por meio do registro
de sua

(A)) atividade elétrica.

(B) elasticidade espástica.

(C) atividade motora.

(D) cinética acústica.

(E) despolarização refratária.
_________________________________________________________

49. A verificação da pressão arterial fornece informação sobre

(A) o nível de triglicérides e colesterol.

(B) a atividade do sistema nervoso central.

(C) o equilíbrio hidroeletrolítico e filtração glomerular.

(D)) o funcionamento do aparelho circulatório, volume e
viscosidade sangüíneos.

(E) o nível de angiotensina e aldosterona.
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50. A remoção ou movimentação de vítimas e feridos com sus-
peita de fratura vertebral ou lesões medulares deve ser feita

(A) imobilizando a coluna cervical com ataduras.
(B) em cadeira de rodas especial para paraplégicos.
(C) em rede, para facilitar o transporte.
(D)) em tábua, porta de madeira ou maca sem coxim.
(E) em colchão de água sobre uma maca.

_________________________________________________________

51. Para uma criança, o médico prescreveu 200 mg de
Cefalosporina via oral; a suspensão oral da medicação é
250 mg por 5 mL. Deve-se orientar à mãe que dê à
criança

(A))    4 mL.
(B) 3,5 mL.
(C)    3 mL.
(D) 2,5 mL.
(E)    2 mL.

_________________________________________________________

52. As primeiras medidas adotadas para baixar a temperatura
de uma criança com febre devem ser

(A) uso de antibiótico e soro caseiro.

(B)) banho morno e uso de compressas umedecidas com
água e álcool.

(C) uso de roupas quentes que favoreçam a transpi-
ração e soro caseiro.

(D) banhos alternados de água quente e fria e uso de
antibióticos.

(E) restrição hídrica e pausa alimentar.
_________________________________________________________

53. Um funcionário chega ao ambulatório da empresa em que
trabalha apresentando epistaxe, náuseas, vômitos e
queixando-se de cefaléia occiptal e diminuição da visão.
Enquanto aguarda a chegada do médico, deve-se verificar
a pressão arterial por suspeitar que pode se tratar de um
quadro de

(A) bronquite alérgica.
(B) síndrome nefrotóxica.
(C) choque séptico viral.
(D) crise epiléptica.
(E)) hipertensão arterial sistêmica.

_________________________________________________________

54. Na administração de insulina, via subcutânea, é correto

(A) manter o frasco de insulina simples em temperatura
ambiente.

(B) massagear o local de aplicação favorecendo a
absorção.

(C)) alternar locais de aplicação evitando lipodistrofia.

(D) correlacionar a dose da medicação com o adoçante
utilizado.

(E) duplicar a dosagem da insulina NPH em caso de
paciente obeso.

_________________________________________________________

55. Trata-se de cuidado importante em pós-operatório de
cirurgia torácica:

(A) manter paciente superaquecido.

(B)) estimular a tosse e a expectoração.

(C) manter sondas e drenos desconectados e usar
coletores apropriados.

(D) controlar gotejamento de soluções parenterais em
rápida velocidade.

(E) trocar o frasco com drenagem sangüínea a cada
2 horas.

56. Considere as afirmativas abaixo:

I. Proteger a vida da gestante e de seus familiares.

II. Preparar a mãe física e psicologicamente para o
parto.

III. Orientar a mãe quanto aos cuidados com o bebê.

IV. Propiciar o desenvolvimento genético fetal.

Dentre as medidas necessárias para a assistência à
gestante incluem-se

(A) IV e I

(B) I e II

(C)) II e III

(D) II e IV

(E) III e IV
_________________________________________________________

57. Um adolescente em choque hemorrágico provocado por
traumatismo nos membros inferiores, decorrente de
acidente automobilístico, chega ao Pronto-Socorro. Nesta
situação deve-se

(A) colocar o adolescente sentado com MMII em
posição elevada.

(B)) estancar a hemorragia e providenciar via endove-
nosa para reposição volêmica.

(C) aplicar torniquetes, em rodízio, para diminuir perdas
sangüíneas.

(D) manter a hidratação com água, sucos e sopas.

(E) colocar o adolescente em posição horizontal com
MMII abaixados em relação ao tórax.

_________________________________________________________

58. Ao alimentar uma criança é necessário observar a limpeza
correta do material utilizado para preparar e administrar a
mamadeira, bem como a limpeza das mãos e mamilos
antes da amamentação. Estes cuidados são básicos para
evitar

(A) mononucleose.

(B) salmonelose.

(C) cólera.

(D)) monilíase.

(E) giardíase.
_________________________________________________________

59. Um adolescente, em atendimento ambulatorial, apresenta
sinais de dispnéia, cianose de lábios e extremidades,
febre persistente e secreção amarelada ou esverdeada
expelida por tosse. Estes sinais estão relacionados ao
sistema

(A)) pulmonar.
(B) renal.
(C) gastrointestinal.
(D) neurológico.
(E) hematopoiético.

_________________________________________________________

60. O exame preventivo contra o câncer ginecológico, que
deve ser feito, rotineiramente, é

(A) a dosagem hormonal.

(B) a densitometria óssea.

(C) a cistografia.

(D) a ultrassonografia abdominal.

(E)) o papanicolau.
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