MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
CONCURSO PÚBLICO

NÍVEL MÉDIO

CARGO

TÉCNICO DE SAÚDE/
ENFERMAGEM
Provas Objetivas e Discursiva

54

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1

2

3

4

5
6

•
•
•

Confira atentamente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está
registrado na sua folha de respostas e na sua folha de texto definitivo da prova discursiva. Confira também
o seu nome em cada página numerada deste caderno de provas. Em seguida, verifique se ele contém a
quantidade de itens indicada em sua folha de respostas, correspondentes às provas objetivas, e a prova discursiva
acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito, ou apresente
divergência quanto aos dados pessoais, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois
não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da folha de
respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Conforme previsto em edital, o descumprimento dessa instrução implicará a anulação da sua prova e a sua eliminação
do concurso.
Durante a realização das provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de fiscal
de sala. Nesse período, também não será permitido o empréstimo de qualquer material entre candidatos, mesmo
entre os que já tenham terminado as provas.
Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas —,
ao preenchimento da folha de respostas e à transcrição do texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto
definitivo.
Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e a sua folha de
texto definitivo e deixe o local de provas.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na folha de respostas
ou na folha de texto definitivo da prova discursiva poderá implicar a anulação das suas provas.
OBSERVAÇÕES
Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br.
É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
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•

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa.
Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso
em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
1

4

7

10

13

A recuperação econômica dos países desenvolvidos
começou perigosamente a perder fôlego. A reação dos
indicadores de atividade na zona do euro, que já não eram
robustos ou mesmo convincentes, é agora algo semelhante à
paralisia. Os Estados Unidos da América cresceram a uma taxa
superior a 3% em 12 meses, mas a maioria dos analistas aposta
que a economia americana perderá força no segundo semestre.
O corte de 125 mil empregos em junho indica que a esperança
de gradual retomada do crescimento do mercado de trabalho no
curto prazo era prematura e não deverá se concretizar. As
razões para esse estancamento encontram-se no comportamento
do polo dinâmico da economia mundial, os países emergentes,
cujo desenvolvimento econômico começou a desacelerar —
ainda que a partir de taxas exuberantes de expansão.
Valor Econômico, Editorial, 6/7/2010 (com adaptações).
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Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto, julgue os
itens a seguir.
1

2

3

No trecho “cujo desenvolvimento econômico (...) expansão”
(R.13-14), identifica-se relação de causa e consequência entre
a construção sintática destacada com travessão e a oração que
a antecede.
As expressões “começou perigosamente a perder fôlego” (R.2)
e “começou a desacelerar” (R.13), empregadas em sentido
figurado, são equivalentes quanto ao sentido e sugerem que, no
atual contexto mundial, caracterizado pela economia
globalizada, não há esperança de crescimento da oferta de
emprego no curto prazo.
Se o verbo da oração “mas a maioria dos analistas aposta” (R.6)
estivesse flexionado no plural — apostam —, o período
estaria incorreto, visto que, de acordo com a prescrição
gramatical, a concordância verbal, em estrutura dessa natureza,
deve ser feita com o termo “maioria”.

4

Na linha 10, o deslocamento do pronome “se” para
imediatamente após a forma verbal “concretizar” — não
deverá concretizar-se — não prejudicaria a correção
gramatical do texto.

5

Infere-se das informações do texto que os países emergentes
são considerados o polo dinâmico da economia mundial e deles
dependem a velocidade e a força da recuperação da economia
de países desenvolvidos.
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Para a maioria das pessoas, os assaltantes, assassinos e
traficantes que possam ser encontrados em uma rua escura da
cidade são o cerne do problema criminal. Mas os danos que tais
criminosos causam são minúsculos quando comparados com os
de criminosos respeitáveis, que vestem colarinho
branco e trabalham para as organizações mais poderosas.
Estima-se que as perdas provocadas por violações das leis
antitrust — apenas um item de uma longa lista dos principais
crimes do colarinho branco — sejam maiores que todas as
perdas causadas pelos crimes notificados à polícia em mais de
uma década, e as relativas a danos e mortes provocadas por esse
crime apresentam índices ainda maiores. A ocultação, pela
indústria do asbesto (amianto), dos perigos representados por
seus produtos provavelmente custou tantas vidas quanto as
destruídas por todos os assassinatos ocorridos nos Estados
Unidos da América durante uma década inteira; e outros
produtos perigosos, como o cigarro, também provocam, a cada
ano, mais mortes do que essas.
James William Coleman. A elite do crime. 5.ª ed.,
São Paulo: Manole, 2005, p. 1 (com adaptações).

Considerando as ideias e aspectos linguísticos desse texto, julgue
os itens que se seguem.
6

No segmento “quanto as destruídas” (R.14-15), o emprego do
acento grave é facultativo, visto que o termo “quanto” rege
complemento com ou sem a preposição a.

7

Não haveria prejuízo para o sentido original do texto nem para
a correção gramatical caso a expressão “a cada ano” (R.17-18)
fosse deslocada, com as vírgulas que a isolam, para
imediatamente depois de “e” (R.16).

8

Pela leitura do texto, conclui-se que, nos Estados Unidos da
América, os efeitos anuais do tabagismo são mais danosos que
os de uma década de violência urbana somados aos do uso de
produtos fabricados com amianto.

9

A correção gramatical e a coerência do texto seriam
preservadas se a oração “que possam ser encontrados em uma
rua escura da cidade” (R.2-3) estivesse entre vírgulas.

10

Conclui-se da leitura do texto que os efeitos das ações de
criminosos de rua não são, de fato, tão danosos à sociedade
quanto os das ações praticadas por criminosos de colarinho
branco.

11

Sem prejuízo para a coerência textual e a correção gramatical,
o trecho “Mas os danos (...) minúsculos”, que inicia o segundo
período do texto, poderia ser substituído por: Embora os
danos causados por esses criminosos sejam ínfimos (...).
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A pobreza é um dos fatores mais comumente responsáveis
pelo baixo nível de desenvolvimento humano e pela origem de
uma série de mazelas, algumas das quais proibidas por lei ou
consideradas crimes. É o caso do trabalho infantil. A chaga
encontra terreno fértil nas sociedades subdesenvolvidas, mas
também viceja onde o capitalismo, em seu ambiente mais
selvagem, obriga crianças e adolescentes a participarem do
processo de produção. Foi assim na Revolução Industrial de
ontem e nas economias ditas avançadas. E ainda é, nos dias de
hoje, nas manufaturas da Ásia ou em diversas regiões do Brasil.
Enquanto, entre as nações ricas, o trabalho infantil foi
minimizado, já que nunca se pode dizer erradicado, ele continua
sendo grave problema nos países mais pobres.

1

são alentadoras. Se o Brasil mantiver razoável ritmo de
crescimento nesse período, chegará ao final da próxima década
4

12

Na linha 7, o emprego de preposição em “a participarem” é
exigido pela regência da forma verbal “obriga”.

13

Estariam preservadas a coerência textual e a correção
gramatical se a expressão Não obstante fosse inserida, com os
devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas e seguida de
vírgula, antes da palavra “Enquanto” (R.11), obtendo-se: Não
obstante, enquanto, entre (...) mais pobres.

14

A expressão “das quais” (R.3) pode ser suprimida do período
sem prejuízo da correção gramatical ou da coerência do texto.

15

A palavra “chaga” (R.4), empregada com o sentido de ferida
social, refere-se, na estrutura sintática do parágrafo, a
“pobreza” (R.1).

Nos itens a seguir, são apresentados trechos adaptados de jornal de
grande circulação. Julgue-os quanto à correção gramatical.
16

17

18

19

A legislação brasileira proíbe que menores de catorze anos
trabalhem, mas, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), havia, em 2008, um total de
993 mil crianças entre cinco e treze anos nessa situação. Em
uma faixa etária mais ampla, até dezessete anos, quando se
espera que os jovens ainda estejam estudando, foram
contabilizados, ao todo, 4,5 milhões de crianças e adolescentes
no exercício de algum tipo de trabalho.
Visto apenas pelo ângulo econômico, o problema da
exploração da mão de obra infantil, é ao mesmo tempo reflexo
e impecílio para o desenvolvimento. Quando crianças e
adolescentes deixam de estudar para entrar precocemente no
mercado de trabalho, trocam um futuro mais promissor pelo
ganho imediato.
Vista como uma questão social, a exploração do trabalho
infantil subtrai do ser humano uma das fases mais importantes
para o seu crescimento: época de descobertas, de acúmulo de
conhecimento e de preparo para a vida adulta. Um crime
irremediável.
Graças à políticas públicas realizadas nos últimos anos, como
o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do
governo federal, as taxas de crianças e adolescentes que
trabalham no país vem registrando quedas acentuadas. Mesmo
assim, o problema ainda preocupa, pela sua extensão.
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sem extrema pobreza. Algumas projeções chegam a apontar o
país como a primeira das atuais nações emergentes em
condições de romper a barreira do subdesenvolvimento e

7

ingressar no restrito mundo rico.
Tais previsões baseiam-se na hipótese de que o país vai
superar eventuais obstáculos que impediriam a economia de

10

Jornal do Brasil, Editorial, 1.º/7/2010 (com adaptações).

Com relação aos sentidos e estruturas linguísticas do texto, julgue
os itens subsequentes.

As projeções sobre a economia para os próximos dez anos

crescer a ritmo continuado de 5% ao ano, em média. Para
realizar essas projeções, o Brasil precisa aumentar a sua
capacidade de poupança doméstica e investir mais para ampliar

13

a oferta e se tornar competitivo.
No lugar de alta carga tributária e estrutura de impostos
inadequada, o país deve priorizar investimentos que expandam

16

a produção e contribuam simultaneamente para o aumento de
produtividade, como é o caso dos gastos com educação. É dessa
forma que são criadas boas oportunidades de trabalho,

19

geradoras de renda, de maneira sustentável.
O Globo, Editorial, 12/7/2010 (com adaptações).

Com relação às ideias e aspectos linguísticos do texto, julgue os
itens seguintes.
20

Depreende-se da leitura do texto que o Brasil, em uma década,
será membro do grupo dos países ricos.

21

Pelas estruturas sintáticas, escolhas lexicais e modo de
organização das ideias, conclui-se que predomina, no texto, o
tipo textual narrativo.

22

A ausência de vírgula logo após o termo “investimentos” (R.15)
permite concluir que, segundo o autor do texto, é necessário
que, no Brasil, sejam priorizados investimentos voltados para
a expansão da produção e para o aumento da produtividade.

23

As formas verbais “expandam” (R.15) e “contribuam” (R.16)
foram empregadas no modo subjuntivo porque estão inseridas
em segmento de texto que trata de fatos incertos, prováveis ou
hipotéticos.

24

Subentende-se das informações do texto que a aplicação
prioritária de recursos em educação acarretaria simultânea
queda da carga tributária.

25

Infere-se da leitura do texto que o autor considera que o Brasil
precisa reformular a estrutura de impostos, que é inadequada,
e rever a carga tributária, que é alta.
–2–
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Acerca do ambiente Windows e das ferramentas a ele associadas,
julgue os itens a seguir.
26

27

28

Clicando-se o botão
e selecionando-se o modo Detalhes
para a exibição de arquivos e pastas, o Windows Explorer
exibirá os detalhes gráficos da primeira página de cada
documento existente na pasta selecionada, permitindo ao
usuário visualizar o conteúdo de um documento mesmo antes
de abri-lo.
No MS Word 2003, é possível inserir um texto no cabeçalho
e no rodapé de todas as páginas de um documento em edição
por meio do seguinte procedimento: seleciona-se o conteúdo
do texto a ser inserido e importa-se essa seleção para
Cabeçalho e Rodapé, na opção Importar para Todas as
Páginas, o que faz que o texto selecionado se repita em todas
as páginas do documento.
Suponha que um usuário do MS Word 2003 e do MS Excel
2007 deseje inserir, em uma planilha do Excel, uma tabela
numérica composta de 100 linhas e 20 colunas, criada em um
documento de texto do Word. Nessa situação, o objetivo do
usuário será atingido por meio do seguinte procedimento:
selecionar toda a tabela no documento Word; pressionar a tecla

No que se refere ao BrOffice, julgue os próximos itens.
37

Para facilitar a publicação de arquivos na Internet, usuários do
aplicativo Impress podem visualizar uma apresentação de
slides em forma de arquivo HTML por meio da opção
Visualizar no Navegador da Web, disponível no menu Arquivo.

38

A opção Estrutura de tópicos do menu Exibir do Impress
permite fazer a conversão de um texto que foi digitado em
forma de parágrafos dentro da caixa para a exibição em forma
de tópicos, construídos a partir de cada frase isolada por um
ponto final.

39

O formato padrão de arquivos criados no aplicativo Writer do
BrOffice possui a terminação ODT, que é um dos formatos do
Open Document Format.

A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da
União (MPU) estão claramente dispostos em legislação específica.
Acerca dos princípios e das funções da referida instituição e dos
seus membros, julgue os itens que se seguem.
40

Para exercer o controle externo da atividade policial, o MPU
emprega meios estritamente judiciais e só pode representar à
autoridade competente requerendo a instauração de inquérito.

§ e, mantendo-a pressionada, pressionar

41

É prerrogativa processual do procurador-geral da República ser
processado e julgado, nos crimes comuns, pelo Supremo
Tribunal Federal.

Os operadores aritméticos do MS Excel 2007 para
multiplicação, divisão, potenciação e porcentagem são,
respectivamente, * , / , ^ e % .
Na área de transferência do Windows XP, ficam armazenados,
por padrão, atalhos para alguns aplicativos úteis, como o
Gerenciador de Arquivos, Meu Computador, Meus Locais de
Rede e Lixeira, podendo o usuário criar outros atalhos que
desejar.
Para efetuar as ações Minimizar ou Restaurar abaixo em uma
janela de programa aberto no Windows XP, o usuário poderá

42

A fiscalização das atividades funcionais e de conduta dos
membros do MPU é incumbência da Corregedoria do
Ministério Público Militar.

43

No exercício de sua autonomia funcional, administrativa e
financeira, cabe ao MPU propor ao Poder Legislativo a criação
e a extinção de seus cargos, assim como a fixação dos
vencimentos dos seus membros e servidores.

44

Na defesa dos direitos constitucionais do cidadão, o
procurador-geral da República representa ao poder competente
para a promoção da responsabilidade nos casos comprovados
de omissões inconstitucionais.

§ e, mantendo-a pressionada, pressionar C, liberando-as
em seguida; abrir o documento do Excel; clicar a célula A1;

pressionar a tecla

V, liberando-as em seguida.
29

30

31

clicar, respectivamente, o botão
ou o botão
,
ambos localizados no canto superior direito da janela em uso.
A respeito de Internet e intranet, julgue os itens subsequentes.
32

33

O acesso autorizado à intranet de uma instituição restringe-se
a um grupo de usuários previamente cadastrados, de modo que
o conteúdo dessa intranet, supostamente, por vias normais, não
pode ser acessado pelos demais usuários da Internet.
Um modem ADSL permite que, em um mesmo canal de
comunicação, trafeguem sinais simultâneos de dados e de voz.
Por isso, com apenas uma linha telefônica, um usuário pode
acessar a Internet e telefonar ao mesmo tempo.

Acerca de conceitos básicos de segurança da informação, julgue os
itens seguintes.
34

35

36

É recomendável que, entre as medidas de segurança propostas
para gerenciar um ambiente automatizado, seja incluída a
instalação, em rede, de ameaças que possam servir de
armadilhas para usuários mal-intencionados, como criptografia,
algoritmos, assinatura digital e antivírus.
Cavalo de Troia é exemplo de programa que atua na proteção
a um computador invadido por hackers, por meio do
fechamento de portas, impedindo o controle remoto do
sistema.
De acordo com o princípio da disponibilidade, a informação só
pode estar disponível para os usuários aos quais ela é
destinada, ou seja, não pode haver acesso ou alteração dos
dados por parte de outros usuários que não sejam os
destinatários da informação.
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Acerca da autonomia, da estrutura e do funcionamento do MPU,
julgue os itens a seguir.
45

É atribuição do procurador-geral da República propor ao
presidente da República os projetos de lei de interesse do
MPU.

46

A estrutura completa do MPU é constituída por: Ministério
Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios.

A respeito dos princípios fundamentais, das garantias fundamentais
e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue os itens a
seguir.
47

As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas
normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido
ou lhes fixem o conteúdo; por isso, sua aplicabilidade é direta,
ainda que não integral.

48

A Constituição Federal de 1988 apresenta os chamados
princípios fundamentais da República Federativa do Brasil,
que incluem referências a sua forma de Estado, forma de
governo e regime político. Deduz-se do texto constitucional
que a República Federativa do Brasil é um Estado de Direito,
o que limita o próprio poder do Estado e garante os direitos
fundamentais dos particulares.
–3–
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A respeito da organização político-administrativa do Estado e da

Com relação a contratos administrativos e licitações, julgue os itens

administração pública, julgue os itens que se seguem, à luz da

a seguir, à luz da Lei n.º 8.666/1993.

Constituição Federal de 1988 (CF).

55

A duração de contratos regidos pela Lei de Licitações está
limitada à vigência dos créditos orçamentários referentes a tais

49

50

De acordo com a CF, cargos, empregos e funções públicas são

contratos. A única exceção feita por essa lei são os projetos

acessíveis somente a brasileiros que preencham os requisitos

cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas

estabelecidos em lei, não havendo, portanto, a possibilidade de

no plano plurianual, os quais podem ser prorrogados se houver

obtenção de emprego público por estrangeiros.

interesse da administração.

Considere que determinado estado da Federação tenha obtido

56

Considere que a administração pública e determinada
construtora firmem contrato, regido pela Lei n.º 8.666/1993,

aprovação tanto de sua população diretamente interessada, por

para reformar o edifício-sede de uma autarquia federal, e que,

meio de plebiscito, como do Congresso Nacional, por meio de

em certo momento, a administração decida solicitar a

lei complementar, para se desmembrar em dois estados

ampliação da reforma em 60%. Nessa situação, de acordo com

distintos. Nesse caso, foi cumprida a exigência imposta pela

a referida lei, a construtora contratada é obrigada a aceitar o

Constituição para incorporação, subdivisão, desmembramento

acréscimo solicitado, haja vista a supremacia do interesse

ou formação de novos estados ou territórios federais.

público e a prerrogativa da administração de alterar
unilateralmente as cláusulas dos contratos por ela firmados.

A respeito do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e das funções

57

essenciais à justiça, julgue os seguintes itens.

Considere que o governo de determinado estado-membro da
Federação tenha realizado licitação, na modalidade convite,
para

51

52

O Supremo Tribunal Federal (STF) cumpre, entre outras, a

um

escritório

de

contabilidade

para

desempenhar atividades contábeis gerais, mas não tenha havido

função de órgão de cúpula do Poder Judiciário, e a ele cabe a

interessados. Nesse caso, é permitida a contratação com

iniciativa de, por meio de lei ordinária, dispor sobre o Estatuto

dispensa de licitação, desde que observados os requisitos

da Magistratura.

legais.

O Poder Legislativo opera por meio do Congresso Nacional,
instituição bicameral composta pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado Federal. Salvo disposição constitucional em

Com relação ao cargo, ao emprego e à função dos servidores
públicos e à Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens subsequentes.
58

provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com

serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria

a deficiência de que são portadoras, além da reserva de, pelo

absoluta de seus membros.
São funções essenciais à justiça as do Ministério Público, da

As pessoas com qualquer tipo de deficiência física têm
garantido o direito de se inscrever em concurso público para

contrário, as deliberações de cada Casa e de suas comissões

53

contratar

menos, 25% das vagas oferecidas no concurso.
59

Os servidores temporários, ao serem contratados por tempo

advocacia pública, da advocacia privada e da defensoria

determinado para atender à necessidade temporária de

pública.

excepcional interesse público, exercem função pública e,
portanto, passam a estar vinculados a emprego público.

Acerca dos serviços públicos, julgue o item a seguir.
A respeito do processo administrativo (Lei n.º 9.784/1999), julgue
54

Um dos princípios que regem a prestação de todas as
modalidades de serviço público é o princípio da generalidade,

o item abaixo.
60

De acordo com a Lei n.º 9.784/1999, entidade é a unidade de

segundo o qual os serviços públicos não devem sofrer

atuação dotada de personalidade jurídica, enquanto autoridade

interrupção.

é o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
O epitélio reveste a superfície de órgãos e do corpo, servindo como
fronteira entre o corpo interno e o meio ambiente externo. Acerca
do tecido epitelial, julgue os itens a seguir.
61

A versatilidade do tecido epitelial dentro do organismo é
explicada pelo fato de se tratar de tecido altamente
vascularizado.

62

São exemplos de tecido epitelial: alvéolo pulmonar, glândula
tireoide e intestino.

63

O tecido epitelial estratificado pode ser queratinizado, quando
não permite a passagem de água, ou não queratinizado,
quando, ao contrário, é permeável à água.

64

Além da função de barreira, o tecido epitelial apresenta ainda
as seguintes funções: absorção, secreção, excreção e sensorial.

65

De acordo com o tipo de arranjo, o tecido epitelial é
classificado em epitélio simples, estratificado ou
pseudoestratificado; no que se refere à forma de suas células,
pode ser pavimentoso, cúbico ou cilíndrico.

As células musculares agrupam-se em feixes para formar as massas
macroscópicas que recebem o nome de músculos. Acerca do tecido
muscular, julgue os itens subsequentes.
66

Estriações transversais são exemplos de características dos
músculos voluntários.

67

A contração do tecido muscular liso, geralmente situado na
parede de vísceras ocas ou tubulares, resulta em diminuição do
lúmen e deslocamento do conteúdo no seu interior.

68

69

A fibra muscular, a fim de poupar energia, pode contrair-se
parcialmente.
O tecido muscular liso é caracterizado por ausência de
estriações e involuntariedade na movimentação; um exemplo
é o músculo cardíaco.

O tecido conjuntivo é constituído por células bem diferenciadas,
imersas em abundante material intercelular. Com respeito ao tecido
conjuntivo, julgue os itens a seguir.
75

No tecido cartilaginoso, também conhecido como cartilagem,
não há inervação nem vasos sanguíneos.

76

Do ponto de vista estrutural, o tecido conjuntivo é dividido em
células, fibras e substância amorfa.

77

O tecido conjuntivo apresenta baixa capacidade regenerativa.

78

Células

adiposas

são

células

do

tecido

conjuntivo

especializadas no armazenamento de energia na forma de
triglicéridos.
79

Entre os tipos de fibras de tecido conjuntivo que têm a forma
de proteínas alongadas, estão as fibras colágenas, as reticulares
e as elásticas.

Acerca da anatomia macroscópica do tronco, julgue o item a seguir.
80

O tronco isolado é limitado, na sua parte inferior, pelo plano
horizontal que tangencia o vértice do cóccix.

Com relação ao procedimento técnico para medida de pressão
arterial, julgue os itens que se seguem.
81

Deve-se proceder à deflação do manguito com velocidade
constante inicial de 5 mmHg a 6 mmHg por segundo e
diminuir a velocidade para 2 mmHg a 4 mmHg, após a
identificação do primeiro som seguido de batidas regulares.

82

Quando os batimentos persistirem até o nível zero, deve-se
determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons e
anotar valores como pressão diastólica (zero).

83

Devem ser registrados os valores da pressão arterial, a posição
do paciente, o tamanho do manguito e o braço do paciente

Com relação ao tecido nervoso, julgue os itens que se seguem.

usado para a medida, arredondando-se os valores obtidos para
70

O sistema nervoso periférico é composto de nervos, gânglios
e terminações nervosas.

71

O tecido nervoso interliga-se formando uma complexa rede
denominada sistema nervoso, que é dividida em sistema
nervoso central e sistema nervoso periférico.

72

73

74

Entre as funções dos neurônios, que são elementos
fundamentais do tecido nervoso, estão a criação e a
transmissão de impulsos nervosos.

dígitos terminados em zero ou cinco.
84

procedimento deve ser realizado com a gestante na posição
ortostática.
85

Cargo 54: Técnico de Saúde/Enfermagem

Para a realização adequada do procedimento, é necessário
certificar-se de que o paciente não esteja com a bexiga cheia e
tenha-se abstido de prática de exercícios físicos e da ingestão
de bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumo até 30 minutos

O axônio e o dendrito são, respectivamente, o corpo celular e
o prolongamento do neurônio.
A substância branca e a substância cinzenta presentes no tecido
nervoso são camadas da meninge e envolvem todo o sistema
nervoso central.

No caso de aferição da pressão arterial de gestante, o

antes da medida.
86

A estimativa inicial da pressão diastólica é obtida pela
palpação do pulso radial e inflação do manguito até o
desaparecimento da onda de pulso.
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Julgue os seguintes itens acerca dos procedimentos técnicos de
vacinação.
87

88

89
90

A via subcutânea é apropriada para a administração de
soluções não irritantes, como é o caso das vacinas contra o
sarampo, a tríplice viral, contra a febre amarela e contra a
rubéola.
Cabe ao técnico de enfermagem orientar o paciente acerca da
vacina a ser administrada e da sua importância, além de
verificar se esse paciente não se encontra em situação de
adiamento da vacinação.
Reações febris são comuns e não constituem sinal de
hipersensibilidade ou contraindicação para revacinação.

Na administração de uma vacina, deve ser utilizada agulha
diferente daquela usada para aspirar a dose a ser administrada.

92

No caso de frasco multidose, deve-se limpar a tampa de
borracha do frasco com algodão seco antes de se proceder à
aspiração de outra dose.

94

de medicamentos, julgue os itens a seguir.
101

Constituem material biológico infectante os imunobiológicos
que têm, na sua composição, produtos de bactérias mortas,
vírus inativados ou peptídeos produzidos por engenharia
genética; por isso, devem receber tratamento prévio antes de
serem desprezados.
O estoque de diluentes pode ser deixado em temperatura
ambiente, mas, no momento da administração, o diluente deve
estar na temperatura da vacina.

102

96

97

98

99

100

Deve-se evitar a troca do local da fixação da sonda, a fim de
prevenir a irritação e escamação da pele.

identificada.
103

Quando o acesso pós-pilórico for necessário, recomenda-se o
controle de pH do líquido aspirado uma vez ao dia, sendo de
6 a 8 o valor esperado para o pH duodenal.
Deve-se administrar os medicamentos um a um; ao término da
administração de todos eles, deve-se lavar a sonda com 10 mL
a 20 mL de água em uma seringa, uma única vez, para manter
sua permeabilidade.
É recomendado limpar diariamente a narina na qual a sonda
está introduzida, utilizando-se cotonete embebido em água,
soro fisiológico ou loção de ácidos graxos essenciais.
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Na medicação endovenosa de doentes com cateter venoso
periférico heparinizado, deve-se observar a seguinte sequência:
injetar de 3 mL a 5 mL de soro fisiológico, administrar
lentamente o medicamento, injetar de 3 mL a 5 mL de soro
fisiológico e heparinizar o cateter.

104

Na medicação endovenosa de doentes em perfusão com soro
composto, deve-se interromper a perfusão, introduzir 10 mL de
soro fisiológico, proceder à medicação endovenosa, injetar
novamente 10 mL de soro fisiológico e reiniciar a perfusão.

105

Deve-se proceder à lavagem das mãos antes da preparação,
assim como antes e após a administração de medicamentos.

Julgue os itens subsequentes acerca de infecções hospitalares e
biossegurança.
106

Uma infecção exógena origina-se da multiplicação rápida e da
proliferação descontrolada de microrganismos existentes na
flora normal dos indivíduos.

107

Uma infecção hospitalar em ferida cirúrgica pode ser causada
por: inadequada preparação da pele antes da cirurgia, falha na
técnica de lavagem das mãos e da troca de curativos, uso de

Em caso de retirada acidental, uma mesma sonda nasoenteral
não pode ser repassada no mesmo paciente, ainda que esteja
íntegra.
Em caso de terapia nutricional contínua, cada vez que for
instalado o frasco de nutrição enteral, deve-se verificar a
posição da sonda, por aspiração de líquido gástrico/duodenal
e ausculta de borborigmo na região epigástrica ou no
quadrante abdominal superior esquerdo.

Admite-se administrar medicação preparada por outro técnico
de enfermagem, desde que devidamente rotulada e

A respeito da técnica de lavagem e manutenção de sonda
nasoenteral, julgue os próximos itens.
95

Deve-se registrar a medicação a ser administrada tão logo
ocorra sua preparação.

O conteúdo do frasco multidoses da vacina BCG pode ser
utilizado em até cinco dias após a abertura do frasco, desde
que sejam adotados os cuidados que evitem sua contaminação
pelo ambiente e seja mantido sob temperatura adequada.

91

93

Considerando o papel do técnico de enfermagem na administração

soluções antissépticas contaminadas ou cirurgia contaminada.
108

A UTI representa alto risco de infecção hospitalar para os
pacientes, já que nela são manipulados, com frequência,
antibióticos de largo espectro, que podem tornar os
microrganismos resistentes, e pela ocorrência de repetidos
procedimentos de saúde invasivos lá realizados.

109

As infecções iatrogênicas ocorrem quando o paciente internado
em unidade hospitalar é submetido a procedimento diagnóstico
ou terapêutico sem que sejam executados os cuidados
específicos para a sua proteção.

110

A quantidade de microrganismos necessária para provocar uma
infecção hospitalar depende da virulência do organismo, da
suscetibilidade do hospedeiro e do sítio afetado.
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Acerca dos conceitos e princípios de assepsia, antissepsia,
desinfecção, descontaminação e esterilização, julgue os itens a
seguir.
111

Para esterilizar artigos de borracha, devem ser utilizadas
radiações ionizantes.

O programa de controle de doenças crônico-degenerativas como a
hipertensão e o diabetes visa identificá-las precocemente, fazer a
respectiva prevenção, reduzir suas complicações, cuidar dos
doentes e desenvolver ações de promoção da saúde. Com relação

112

A eliminação de esporos bacterianos presentes em artigos de
vidro é feita com água fervendo.

à hipertensão e ao diabetes, julgue os itens subsequentes.

113

É dispensável a lavagem prévia dos objetos que serão
submetidos à desinfecção.

126

114

A lavagem das mãos, o uso de luvas limpas e a limpeza do
ambiente constituem exemplos de medidas de assepsia.

115

A seleção do método para desinfetar ou esterilizar um material
independe da natureza do material e do respectivo uso
pretendido.

116

na ausência de uso de medicamentos ou drogas e sem estresse,
a pressão sistólica for superior a 90 mmHg.
127

118

119
120

A reforma psiquiátrica propõe a desinstitucionalização da
loucura, com a diminuição dos leitos psiquiátricos existentes
e a substituição progressiva das internações pelo tratamento em
centros especializados.
Os serviços residenciais terapêuticos são casas destinadas ao
cuidado e à moradia assistida de pacientes vindos de
internações psiquiátricas de longa duração, visando viabilizar
a inserção social e o cuidado diário desses pacientes.
Um dos sintomas do transtorno de ansiedade é a atividade
delirante, que pode ser tátil, olfativa, auditiva ou visual.
O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço
comunitário que visa cuidar de pessoas que sofrem de
transtornos mentais.

Considerando que o programa de saúde pré-natal objetiva prestar
assistência ao binômio mãe-filho em todas as suas necessidades,
visando garantir a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida, julgue
os próximos itens com base nos princípios teóricos e nas ações
recomendadas por esse programa.
121

122

pacientes portadores dessas doenças residentes em sua área de
abrangência, assim como pelo encaminhamento dos casos que

123

124

125

requerem atenção de média e alta complexidade.
128

avaliar sua conduta e, somente após avaliação médica, poderá
receber a nova dose do medicamento.
Considerando os métodos de planejamento familiar, tanto os
voltados para a concepção de filhos quanto os voltados para a
prevenção da gravidez, julgue os próximos itens.
129

A frequência normal dos batimentos cardiofetais é de 120 bpm
a 160 bpm.
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A reprodução assistida não se inclui na programação de
planejamento familiar proposta pelo Ministério da Saúde.

130

Entre os efeitos colaterais da injeção hormonal como método
contraceptivo, incluem-se: enjoo, vômitos, sangramento ou
marca de sangue entre menstruações, ausência de menstruação,
aumento de peso, dor de cabeça leve, dor nas mamas, tonteira
e mudança de humor.

131

Segundo dados recentes publicados pelo Ministério da Saúde,
o dispositivo intrauterino (DIU) não provoca aborto, porque

A gestante sem intercorrências ou alterações clínicas deve
receber, no mínimo, sete atendimentos durante toda a gestação,
espaçados de intervalo não superior a cinco semanas.
Uma gestante que esteja com a vacinação antitetânica
completa, cuja última dose tenha sido aplicada há dois anos,
deve receber uma dose de reforço dessa vacina na primeira
consulta de enfermagem.

O diabético que se autoaplica insulina injetável deve
comparecer ao ambulatório hospitalar mensalmente para

Ao exame físico de uma gestante, o feto está em situação
oblíqua quando os dois maiores eixos, o fetal e o uterino, estão
no mesmo sentido.
Os sinais e sintomas que indicam trabalho de parto incluem:
emissão de tampão mucoso, dilatação e apagamento do colo do
útero, mais de duas contrações uterinas por minuto.

As unidades básicas de saúde são responsáveis pela
organização de atendimento individual e em grupo dos

A autoclave deve ser utilizada para a desinfecção de
instrumentos cirúrgicos, soluções parenterais e curativos
cirúrgicos.

Acerca da assistência de enfermagem em saúde mental, julgue os
seguintes itens.
117

A pressão arterial do adulto é considerada alta se, em repouso,

atua antes da fecundação do óvulo, inativando ou matando os
espermatozoides.
132

Usada como método contraceptivo masculino, a vasectomia é
pouco frequente na população porque requer internação do
paciente por 24 horas e afastamento das atividades laborais
durante quatro dias.
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Com relação às ações relacionadas à prevenção ao câncer cérvicouterino, julgue os itens que se seguem.

Julgue os próximos itens no que diz respeito à leptospirose.
142

Os primeiros sintomas da leptospirose podem aparecer de 1 a
30 dias depois do contato que a pessoa teve com as águas

133

Consideram-se fatores de risco para o desenvolvimento do
câncer de colo de útero: infecção causada pelo papilomavírus

143

leptospira contida na urina do rato transmissor da doença.

parceiros sexuais, tabagismo, parceiro sexual masculino com

Com relação às ações de saúde referentes à hanseníase e à

A colpocitologia é o estudo das células esfoliadas e

tuberculose, julgue os itens que se seguem.
144

As amostras de escarro coletadas na unidade básica de saúde
para a realização da baciloscopia ou cultura são conservadas

descamadas da vulva e do períneo com o objetivo de
identificar infecções viróticas precursoras do câncer.
135

O hipoclorito de sódio é desinfetante que mata a bactéria

(HPV), início precoce das atividades sexuais, multiplicidade de

múltiplas parceiras, e infecções genitais de repetição.
134

contaminadas com a bactéria.

por até 48 horas, sem a necessidade de refrigeração.
145

A neurite hansênica sem tratamento pode comprometer os
nervos periféricos e causar: anidrose; alopecia; perda da

Para a realização da coleta de material para o exame

sensibilidade térmica, dolorosa e tátil; e paralisia muscular.
Papanicolau, a paciente não pode: estar menstruada, ter usado

146

O doente de hanseníase em tratamento quimioterápico faz o

ducha vaginal nas 72 horas que antecedem o exame e ter

isolamento respiratório para não infectar outra pessoa por meio

praticado relação sexual nas 24 horas anteriores à coleta.

da fala, do espirro, da tosse e da respiração.

As doenças transmissíveis prevalentes na população brasileira

147

A avaliação neurológica da pessoa com suspeita de hanseníase
compõe-se de: inspeção de olhos, nariz, membros superiores

também são objeto de intervenção dos programas de saúde. Julgue

e inferiores; palpação dos troncos nervosos periféricos;

os itens seguintes acerca das ações de saúde em casos de dengue,

avaliação da força muscular; teste da mobilidade articular das
mãos e dos pés; e avaliação da sensibilidade dos olhos,

cólera, meningite e hepatite.
136

A febre hemorrágica da dengue é caracterizada por valores
crescentes de hematócrito e de hemoconcentração.

137

Diminuição da memória recente, cefaleia constante e tensão

membros superiores e inferiores.
Com relação à transmissão de doenças durante a realização de
tatuagem ou na implantação de piercings, julgue o item abaixo.
148

AIDS por técnicas laboratoriais é denominado de janela

muscular nos ombros são sequelas da meningite bacteriana.
138

A transmissão da hepatite B ocorre por meio de água e
alimentos contaminados.

139

140

141

O intervalo entre a infecção e a detecção de anticorpos da
imunológica.

Considerando que o profissional de enfermagem de nível médio
atue nos cuidados de primeiros socorros e emergências seguindo os
preceitos da conduta ética dos profissionais da área de saúde, julgue

Pessoas que residem no mesmo domicílio do doente com

os itens a seguir.

meningite são definidas como contactantes próximos.

149

Suponha que um o profissional de enfermagem que trabalha na
área hospitalar da clínica pediátrica é chamado para ajudar no

A ocorrência de picadas do mosquito da dengue é mais comum

atendimento de uma vítima de acidente de trânsito. Nessa

nas primeiras horas da manhã e nas últimas da tarde, fato que

situação, o profissional deve prestar os primeiros socorros

pode ocorrer tanto no interior quanto no exterior de recintos.

mesmo se a vítima for um indivíduo adulto.

Uma das formas de transmissão da cólera é a ingestão humana
de mariscos contaminados pelo Vibrio cholerae.
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150

Ao examinar um acidentado, o profissional de enfermagem, em
primeiro lugar, deve verificar se há fratura ou qualquer tipo de
lesão no corpo da vítima.
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PROVA DISCURSIVA
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. 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. Será desconsiderado, também, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas
disponibilizadas.

•

Na FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, único documento que servirá de base para a avaliação da Prova
Discursiva, escreva com letra legível e respeite rigorosamente as margens. No caso de erro, risque, com um traço simples, a palavra,
a frase, o trecho ou o sinal gráfico e escreva em seguida o respectivo substituto. Atenção: parênteses não podem ser usados para tal
finalidade.

O gerenciamento dos resíduos sólidos de saúde (RSS) constitui-se em um conjunto de procedimentos de
gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o
objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro e eficiente desse
material, visando à proteção dos trabalhadores e à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e
do meio ambiente.
Resolução RDC n.º 306/2004 (com adaptações).

O elevado número de acidentes sofridos por profissionais de saúde no seu local de trabalho no estado
do Paraná incentivou o hospital a fazer campanha de prevenção. Lidar com pessoas doentes, fazer curativos,
coletar material para exames ou realizar cirurgias são procedimentos rotineiros para os profissionais de
saúde. Se não forem feitos com o devido cuidado, no entanto, podem representar um risco para a saúde de
médicos, enfermeiros e residentes. Em 2009, foram registrados 6,8 mil acidentes com material biológico em
hospitais do Paraná. Somente em Curitiba, foram mil ocorrências registradas. A falta do uso de equipamentos
de segurança, a desatenção e a pouca experiência para realizar os procedimentos são as principais causas
desses acidentes. (...) Os enfermeiros costumam ser a classe mais afetada, devido ao tipo de atividade que
exercem. Esses acidentes hospitalares, além de machucar e expor o profissional ao risco de contrair alguma
doença, representam custo para o hospital.
Cecilia Valenza. Gazeta do Povo. 22/5/2010 (com adaptações).

Todos os hospitais são obrigados a fazer a separação do lixo sólido e do hospitalar. Um hospital do
Distrito Federal será notificado por descarregar três toneladas de lixo hospitalar na usina de tratamento do
serviço de limpeza urbana. Uma empresa foi contratada pelo hospital para transportar apenas resíduos
sólidos. Porém, a Agência de Fiscalização do Distrito Federal constatou que havia lixo hospitalar misturado.
Segundo o chefe de fiscalização, todos os hospitais são obrigados a fazer separação do lixo. “O material
hospitalar deve ser levado para uma usina de incineração, caso isso não seja feito, a empresa será notificada
e multada”.
Correio Braziliense, 30/6/2010 (com adaptações).

Considerando que os fragmentos de textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema seguinte.
A IMPORTÂNCIA DA DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS EM HOSPITAL

Ao elaborar seu texto, inclua, necessariamente, exemplos de resíduos potencialmente infectantes (químicos, comuns ou perfurocortantes)
oriundos de salas de medicação, mencionando a forma adequada para o seu encaminhamento.
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