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1.
CONHECIMENTOS GERAIS
Português
Atenção:

A discórdia na Conferência de Copenhague ocorreu,
fundamentalmente, por conta
(A)

da insatisfação de delegados dos países que se
sentiram prejudicados em suas cotas no subsídio de
US$ 30 bilhões.

(B)

de desastrosas iniciativas dos chefes de estado que
em vão tentaram aparar as arestas da conferência.

(C)

de um documento político firmado por poucos
países, no qual se previam cortes de emissão de
gases estufa.

(D)

da exigência de metas obrigatórias, feita aos países
emergentes pelas nações desenvolvidas.

(E)

da posição dos países emergentes, que queriam
incluir os países pobres num plano de cumprimento
de metas.

As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
seguinte.
Discórdia em Copenhague
a

Frustrou-se redondamente quem esperava, na 15
Conferência

sobre

Mudança

Climática

(COP-15),

em

Copenhague, um acordo capaz de orquestrar compromissos de
países pobres, emergentes e ricos contra os efeitos do aumento
da temperatura no planeta. Após duas semanas de muitos
debates e negociações, o encontro convocado pelas Nações
Unidas teve um final dramático no dia 18 de dezembro de 2009,
com chefes de estado tentando, em vão, aparar arestas mesmo
depois do encerramento oficial da conferência. O resultado final
foi um documento político genérico, firmado só pelos Estados

_________________________________________________________

2.

Unidos, China, Brasil e África do Sul, que prevê metas para

Atente para as seguintes afirmações:

I. No 1o parágrafo, informa-se que o número modesto

cortes de emissão de gases estufa apenas para 2050, mesmo

de signatários do documento final de Copenhague
contrastava com a alta ambição das metas pretendidas.

assim sem estabelecer compromissos obrigatórios capazes de
impedir a elevação da temperatura em mais do que 2 graus
Celsius, meta que Copenhague buscava atingir.

II. No 2o parágrafo, a declaração de Yvo de Bôer, com
uma ponta de otimismo, não expressa qualquer
sentimento de frustração com os resultados da
COP-15.

Também foi proposta uma ajuda de US$ 30 bilhões aos
países pobres, no próximos três anos, embora sem estabelecer
parâmetros sobre quem estará apto a receber o dinheiro e quais

III. No 3o parágrafo, depreende-se que a crise econô-

instrumentos serão usados para distribuí-lo. Faltou-lhe aval dos

mica que os Estados Unidos atravessam teve peso
na decisão de não se disporem a cumprir sequer as
metas mais modestas.

delegados de países como Sudão, Cuba, Nicarágua, Bolívia e
Venezuela, inconformados por terem sido escanteados nas
conversas finais. “O que temos de alcançar no México é tudo o

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em

que deveríamos ter alcançado aqui”, disse Yvo de Bôer,
(A)

secretário-executivo da conferência, remetendo as esperanças

(B)

para a COP-16, que vai acontecer em 2010, na Cidade do

(C)

México.

(D)
(E)

O impasse principal girou em torno de um jogo de
empurra sobre as responsabilidades dos países ricos e pobres.
As nações desenvolvidas queriam que os países emergentes
tivessem metas obrigatórias, o que não foi aceito pela China,
país que mais emite carbono na atmosfera, atualmente. Os

_________________________________________________________

3.

Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o
sentido de um segmento em:
(A)

A tese foi rechaçada (3o parágrafo) = obliterou-se a
hipótese.

(B)

capaz de orquestrar compromissos (1o parágrafo) =
hábil na ressonância compromissada.

(C)

sem estabelecer parâmetros (2o parágrafo) = à
revelia da proposição de metas.

(D)

Faltou-lhe aval (2o parágrafo) = Urgiu o beneplácito.

(E)

políticas de mitigação (3o parágrafo) = estratégias de
arrefecimento.

Estados Unidos, vivendo a maior crise econômica desde 1929,
não se dispunham a cumprir sequer metas modestas. Outra
questão fundamental na conferência foi o financiamento para

III, apenas.
I, II e III.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I e III, apenas.

políticas de mitigação das emissões para os países pobres. Os
países desenvolvidos exigiam que os emergentes ajudassem a
financiar os menos desenvolvidos. A tese foi rechaçada pelos
emergentes, que esperavam obter ajuda externa para suas
políticas de combate ao aquecimento global.
(Adaptado de Fabrício Marques, Revista Pesquisa Fapesp,

2

no

167)
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4.

No primeiro parágrafo, dois segmentos que remetem a
causas da frustração de quem esperava muito da COP-15
são:
(A)

sem estabelecer compromissos
impedir a elevação da temperatura.

obrigatórios

(B)

capaz de orquestrar compromissos // um documento
político genérico.

(C)

cortes de emissão de gases estufa apenas para
2050 // sem estabelecer compromissos obrigatórios.

8.

Está plenamente adequada a correlação entre tempos e
modos verbais na frase:
(A)

A exigência de metas obrigatórias, que as nações
desenvolvidas impuseram às emergentes, terá sido
uma das razões da discórdia.

(B)

Se alguém esperava um bom acordo na COP-15,
frustrar-se-ia redondamente.

(C)

Não houve acordo capaz de orquestrar os interesses
de que nenhum dos países abrisse mão.

(D)

Somente alguns países chegariam a firmar um acordo, pelo qual se previra os cortes de emissão que
deveram ser efetuados.

(E)

Caso não se estabelecerem parâmetros para a ajuda de US$ 30 bilhões, essa iniciativa sequer terá
recebido o aval da maioria dos países.

//

(D)

contra os efeitos do aumento da temperatura //
encontro convocado pelas Nações Unidas.

(E)

capaz de orquestrar compromissos // cortes de
emissão de gases estufa apenas para 2050.

_________________________________________________________

5.

A informação negativa do segmento chefes de estado
tentando, em vão, aparar arestas deve-se, sobretudo, ao
elemento sublinhado. O mesmo ocorre em:
(A)

A tese foi rechaçada pelos emergentes, que
esperavam obter ajuda (...)

(B)

(...) não se dispunham a cumprir sequer metas
modestas.

(C)

(...) mesmo assim sem estabelecer compromissos
obrigatórios (...)

(D)

(...) inconformados por terem sido escanteados nas
conversas finais.

(E)

O resultado final foi um documento político genérico
(...)

_________________________________________________________

9.

_________________________________________________________

6.

(A)

Como já está tornando rotina, mais uma vez as nações não chegaram a um acordo, sobre as pungentes questões ambientais, tanto assim que nenhuma
delas abre mão de seus interesses particulares.

(B)

Quando se dedicam às questões ambientais, costuma imperar-se a regra egoísta dos interesses
privados, ao passo que se deveria de contemplar os
interesses públicos.

(C)

É bem possível de que ainda venham a haver muitas
conferências como a da COP-15, sem que os resultados que se espera sejam minimamente satisfatórios para o bem comum.

(D)

A maior parte das conferências dedicadas às questões do meio ambiente têm sido frustradas, quase
sempre, pela falta de desprendimento de muitas
nações, sobretudo as desenvolvidas.

(E)

Tem-se notado os interesses que movem as nações
mais desenvolvidas, em função dos quais ficam
difíceis de firmar-se quaisquer acordos quanto a um
meio ambiente melhor controlado.

Ao se reconstruir uma frase do texto, houve deslize
quanto à concordância verbal em:
(A)

Sequer foi possível, na COP-15, estabelecer um financiamento para os países pobres a quem coubesse adotar políticas de mitigação das emissões.

(B)

Se todos esperávamos um bom acordo na COP-15,
frustrou-nos o que dela acabou resultando.

(C)

Acabou culminando num final dramático, naquele 18
de dezembro de 2009, o período de duas semanas
de acaloradas discussões.

(D)

Às nações pobres propôs-se uma ajuda de
US$ 30 bilhões, medida a que não deu aval nenhum
dos países insatisfeitos com as conversas finais.

(E)

_________________________________________________________

Deveram-se às manobras de desconversas, na
definição das tarefas dos países, o impasse final das
negociações entabuladas em Copenhague.

_________________________________________________________

7.

Está clara e correta a redação deste livre comentário
sobre o texto:

"O que temos de alcançar no México é tudo o que deveríamos ter alcançado aqui."
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, as
formas sublinhadas devem ser substituídas, na ordem
dada, por:
(A)

teremos alcançado

(B)

tem de ser alcançado - deveria ter sido alcançado

(C)

será alcançado

(D)

tinha de ser alcançado - deveria ser alcançado

(E)

tem de alcançar-se
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- devia ser alcançado

10.

Houve muitas discussões sobre medidas para se minimizar o aquecimento global, já que todos consideram o
aquecimento global uma questão crucial para a humanidade, embora poucos tomem medidas concretas para
reduzir o aquecimento global, não havendo sequer consenso quanto às verbas necessárias para mitigar os
efeitos do aquecimento global.
Evitam-se as viciosas repetições do período acima substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem dada, por:
(A)

consideram-lhe - o reduzir

- mitigar-lhe seus efeitos

(B)

lhe consideram - reduzi-lo

- mitigá-los aos efeitos

(C)

o consideram

- mitigar-lhe os efeitos

(D)

consideram-no - reduzir-lhe - mitigar-lhes os efeitos

(E)

o consideram

- reduzi-lo

- devia ser alcançado

- deverá alcançar-se

- reduzir-lhe - mitigar-lhe os efeitos
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Atenção:

As questões de números 11 a 20 referem-se ao
texto seguinte.

12.

O advento das comunicações de massa
Algumas vezes nos perguntamos como sobrevivíamos
antes da internet, telefones celulares e outros equipamentos
que nos parecem hoje absolutamente indispensáveis.
Lembremos que essas tecnologias, assim como a do rádio e a
da televisão, já profundamente enraizadas em nossas práticas
individuais e coletivas, são aquisições recentíssimas da
humanidade.
O interesse cada vez maior pela tecnologia é um dos
traços da modernidade que se organiza com o fim da Idade
Média, substituindo o apego à tradição pela crescente
importância da razão e da ciência, vinculando conhecimento
técnico a progresso.
A atração por meios eletrônicos de comunicação está
diretamente associada às telecomunicações por ondas, que
remontam ao século XIX. Os Estados Unidos, já no século XX,
se destacaram rapidamente no uso do rádio. Um fato que se
tornou clássico foi protagonizado em 1938 pelo cineasta Orson
Welles, então um jovem e desconhecido radialista. Ele leu
trechos da obra ficcional A guerra dos mundos como se
estivesse transmitindo um relato real de invasão de
extraterrestres. Utilizando surpreendentes recursos do jornalismo radiofônico, levou pânico aos norte-americanos que, por
alguns instantes, agiram como se estivessem na iminência de
um ataque catastrófico.
Nos dias atuais, a tecnologia associada à produção
virtual interpela o cotidiano de forma cada vez mais
contundente. Já no início da década de 1970 surge o
microprocessador, ocasionando uma verdadeira revolução no
mundo da eletrônica. Na segunda metade da década de 90, um
novo sistema de comunicação eletrônica começou a ser
formado com a fusão da mídia de massa personalizada,
globalizada, com a comunicação mediada por computadores − a
multimídia, que estende o âmbito da comunicação eletrônica
para todos os domínios da vida, inserindo-se no cotidiano da
vida pública e privada, introduzindo-nos num universo de novas
percepções.
As técnicas não determinam nada, em si mesmas.
Dependem de interpretações e usos conduzidos por grupos ou
indivíduos que delas se apropriam. Por isso, a história dos
meios de comunicação nos ajuda a entender e interpretar
relações de poder político, cultural e econômico, bem como a
configuração da subjetividade contemporânea.
(Adaptado de Leituras da História, número 04, 2007)

11.

4

Encontram-se articulados no texto os seguintes aspectos
do tema comunicações de massa:

O específico episódio que Orson Welles protagonizou
pode servir como exemplificação para o fato de que
(A)

produções virtuais banalizaram-se no cotidiano
pessoal ou público.

(B)

os meios eletrônicos nos parecem hoje absolutamente indispensáveis.

(C)

a tecnologia já começava a interpelar o cotidiano de
forma contundente.

(D)

a multimídia estende a comunicação para todos os
domínios da vida.

(E)

manifestações de pânico coletivo são intrínsecas à
ação da multimídia.

_________________________________________________________

13.

Atente para as seguintes afirmações:

I. O fato de a moderna tecnologia trazer consigo
indiscutíveis vantagens faz com que percamos a
memória de tempos que já foram melhores para a
humanidade.

II. Uma obra como A guerra dos mundos mostra, por
si mesma, o poder da literatura de ficção sobre seu
público, exercendo efeito imediato em seu comportamento.

III. O surgimento do microprocessador e a expansão
da multimídia foram duas revoluções no universo
das comunicações, refletindo-se no modo de ser do
homem contemporâneo.
Em relação ao texto, está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III, apenas.
I, II e III.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I e III, apenas.

_________________________________________________________

14.

As técnicas não determinam nada, em si mesmas.
Dependem de interpretações e usos conduzidos por
grupos ou indivíduos que delas se apropriam.
A ideia central do trecho acima está resumida de forma
clara e correta nesta frase:
(A)

Como dependem de seu uso, não são as técnicas
que se deixam conduzir por quem delas se aproprie.

(B)

Uma vez que dependam de seu uso, as técnicas em
nada se determinam por si mesmas.

(C)

Não é por elas, em si, mas pelo uso que delas se dá
que as técnicas acabam por alcançar sua própria
determinação.

origens das comunicações modernas; poder da mídia e influência sobre as massas; processos e
desdobramentos da multimídia.

(D)

É o controle exercido pelas técnicas que dá a quem
as administra o poder de vir a determinar tudo.

síntese dos processos da multimídia; impulso inicial
da modernização tecnológica; o esgotamento do
jornalismo radiofônico.

(E)

O que as técnicas podem determinar não está nelas
mesmas, mas no uso que delas faz quem as
controla.

(A)

resenha histórica da informática; crítica ao poder
abusivo da mídia eletrônica; ingerência da multimídia
nas decisões do cidadão.

(B)

obsolescência atual do rádio; pequeno histórico da
mídia eletrônica; a valorização dos ganhos tecnológicos.

(C)

resumo da história das comunicações; a dissociação
entre tecnologia e vida cotidiana; o rádio como
principal mobilizador das massas.

(D)

(E)
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15.

NÃO haverá prejuízo para a correção e o sentido do
segmento do texto com a substituição do elemento
sublinhado pelo indicado entre parênteses em:
(A)

(B)

(C)

18.

(...) nos ajuda a entender (...) a configuração da
subjetividade contemporânea. (formação da veleidade íntima)
Algumas vezes nos perguntamos como sobrevivíamos antes da internet (...). (Ocorre-nos, por vezes,
indagar)
Lembremos que essas tecnologias (...) são aquisições recentíssimas da humanidade. (conquistas
açodadas)

(D)

(...) agiram como se estivessem na iminência de um
ataque catastrófico. (tal fosse prestes a sofrerem)

(E)

(...) inserindo-se no cotidiano da vida pública e
privada (...) (emergindo no dia a dia)

Constituem uma causa e seu efeito, nessa ordem, os
segmentos:
(A)

Utilizando surpreendentes recursos do jornalismo
radiofônico // levou pânico aos norte-americanos.

(B)

Algumas vezes nos perguntamos // como sobrevivíamos antes da internet.

(C)

Um fato que se tornou clássico // foi protagonizado
em 1938 pelo cineasta Orson Welles.

(D)

O interesse cada vez maior pela tecnologia // é um
dos traços da modernidade.

(E)

Na segunda metade da década de 90, um novo
sistema de comunicação eletrônica começou a ser
formado // com a fusão da mídia de massa.

_________________________________________________________

19.

Está correto o emprego do elemento sublinhado em:
(A)

O verbo indicado entre parênteses deverá adotar uma
forma do plural para preencher de modo correto a lacuna
da frase:

O homem do nosso tempo, diante dos admiráveis
recursos nos quais jamais sonhou alcançar, é por
vezes um deslumbrado.

(B)

A obra de ficção A guerra dos mundos, em cuja
Orson Welles se baseou, ganhou dramática
adaptação radiofônica.

(A)

Quaisquer que sejam as técnicas, não lhes ......
(caber) determinar por si mesmas o sentido que
ganhará sua aplicação.

(C)

A tecnologia de ponta, sobre a qual por vezes pairam
desconfianças, leva-nos apenas aonde queremos ir.

(D)

(B)

Muito do que se ...... (prever) nos usos de uma
nova técnica depende, para realizar-se, do que se
chama “vontade política”.

O cotidiano contemporâneo deixa-se afetar pelas
conquistas técnicas, de cujas muita gente alimenta
sérias desconfianças.

(E)

(C)

Nenhuma das vantagens que ...... (oferecer) a
tecnologia mais ousada é capaz de satisfazer as
aspirações humanas.

A segunda metade da década de 90, aonde se consolidou a multimídia, foi um marco na vida contemporânea.

_________________________________________________________

16.

(D)

(E)

_________________________________________________________

20.

Quando não se ...... (reconhecer) nas ciências o
bem que elas nos trazem, as saídas místicas
surgem como solução.
Orson Welles talvez não imaginasse o risco da
tragédia que
......
(poder) provocar as
dramatizações de sua transmissão radiofônica.

É preciso corrigir, pela má estruturação que apresenta, a
seguinte frase:
(A)

Ao que tudo indica, os próximos passos da tecnologia eletrônica serão dados na direção de uma
ainda maior integração entre as diversas mídias.

(B)

Com o advento dos meios de comunicação de
massa, sobretudo os eletrônicos, nem por isso o
progresso tecnológico deixa de ser contestado.

(C)

A globalização está diretamente ligada à propagação
e ao aperfeiçoamento dos meios de comunicação de
massa, que encurtam distâncias e aproximam as
pessoas.

(D)

Quem não se deixa seduzir pelos atrativos e novidades
da tecnologia de ponta costuma defender as vantagens
da simplicidade e da naturalidade em nossa vida.

(E)

Os muito jovens não fazem ideia de como foram velozes as transformações que sofreu o nosso cotidiano, nas últimas décadas, por causa das inovações tecnológicas.

_________________________________________________________

17.

A pontuação está plenamente adequada na seguinte
frase:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Tanto o microprocessador, como a fusão das mídias
desempenharam, pelos efeitos que geraram, um
papel decisivo, na configuração não apenas da vida
cotidiana, como da subjetividade, mesma do homem
contemporâneo.
Tanto o microprocessador, como a fusão das mídias,
desempenharam, pelos efeitos que geraram, um
papel decisivo na configuração, não apenas da vida
cotidiana como da subjetividade mesma do homem
contemporâneo.
Tanto o microprocessador como a fusão das mídias
desempenharam, pelos efeitos que geraram, um
papel decisivo na configuração, não apenas, da vida
cotidiana, como da subjetividade mesma, do homem
contemporâneo.
Tanto o microprocessador como a fusão das mídias
desempenharam, pelos efeitos que geraram, um
papel decisivo na configuração não apenas da vida
cotidiana como da subjetividade mesma do homem
contemporâneo.
Tanto o microprocessador, como a fusão das mídias
desempenharam, pelos efeitos que geraram, um
papel decisivo na configuração não apenas, da vida
cotidiana, como da subjetividade mesma do homem
contemporâneo.
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Noções de Direito Administrativo
21.

No que diz respeito ao atributo da tipicidade do ato
administrativo, é certo que
(A)

um dos fundamentos desse atributo é a necessidade da Administração em exercer com agilidade
suas atribuições.

(B)

tal qualidade permite a prática de ato totalmente discricionário ou de atos inominados.

(C)

esse atributo existe nos contratos porque há imposição de vontade da Administração.

(D)

essa tipicidade só existe em relação aos atos unilaterais.

(E)

trata-se de um atributo que pode criar obrigações,
unilateralmente, aos administrados.
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22.

Em relação aos atos administrativos negociais, é certo
que
(A)

podem ser considerados desta espécie as autorizações, as apostilas e os atestados.

(B)

não produzem quaisquer efeitos concretos e individuais para os administrados.

(C)

não são contratos, mas sim manifestações unilaterais de vontade da Administração coincidentes com
a pretensão do particular.

(D)

são dotados, como os demais atos, de imperatividade ou coercitividade.

(E)

podem ser discricionários ou precários, dependendo
de sua espécie, mas nunca vinculados ou definitivos.

Noções de Direito Constitucional
26.

NÃO é assegurado pela Constituição Federal aos servidores públicos o direito
(A)

à livre associação sindical.

(B)

de greve, desde que exercido nos termos e nos
limites definidos em lei.

(C)

de cômputo de acréscimos pecuniários percebidos,
para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

(D)

de convocação do servidor aprovado em concurso
público com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira.

(E)

à remuneração, que somente poderá ser alterada
por lei específica.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

23.

A investidura em cargo público ocorrerá com a

27.

É correto afirmar que os Deputados e Senadores são
invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos e, desde a expedição do diploma,
serão submetidos a julgamento perante o

(A)

promoção.

(B)

posse.

(A)

Tribunal Regional Federal.

(C)

nomeação.

(B)

Tribunal Regional Eleitoral.

(D)

transferência.

(C)

Superior Tribunal de Justiça.

(E)

ascensão.

(D)

Tribunal Superior Eleitoral.

(E) Supremo Tribunal Federal.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
24.

A reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente
ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, é

28.

A Constituição poderá ser emendada mediante proposta
de, no mínimo,
(A)

um terço dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal.

(A)

o aproveitamento.

(B)

cinco dos membros da Câmara dos Deputados.

(B)

a reversão.

(C)

dois terços dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal.

(C)

a readaptação.

(D)

(D)

a reintegração.

três quintos dos membros da
Deputados e do Senado Federal.

(E)

(E)

a recondução.

metade dos membros da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal.

Câmara

dos

__________________________________________________________________________________________________________________

25.

No âmbito do regime disciplinar do servidor público
federal,
(A)

(B)

29.

é o servidor proibido de participar de gerência ou
administração de sociedade privada, personificada
ou não personificada, exercer o comércio, exceto na
qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
a ação disciplinar prescreverá, dentre outras hipóteses, em 2 (dois) anos, quanto à suspensão.

O Presidente da República poderá delegar a atribuição de
conceder indulto e comutar penas, com audiência, se
necessário, dos órgãos instituídos em lei, ao
(A)

Presidente do Supremo Tribunal Federal.

(B)

Presidente da Câmara dos Deputados.

(C)

Presidente do Tribunal de Justiça.

(D)

Presidente do Senado Federal.

(E)

Advogado-Geral da União.

_________________________________________________________

(C)

(D)

(E)

6

a acumulação de cargos, ainda que lícita, não fica
condicionada à comprovação da compatibilidade de
horários.
a proibição de acumular não se estende a funções
em autarquias, fundações públicas e empresas públicas, salvo sociedades de economia mista da
União e dos Estados.
a destituição de cargo em comissão exercido por
ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de advertência.

30.

Os Tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo do Poder Público somente pelo voto
(A)

de dois quintos, no mínimo, de seus membros e dos
membros do respectivo órgão especial.

(B)

da maioria absoluta de seus membros ou dos
membros do respectivo órgão especial.

(C)

de um terço, no mínimo, de seus membros ou dos
membros do respectivo órgão especial.

(D)

de um terço, no mínimo, de seus membros e dos
membros do respectivo órgão especial.

(E)

de dois quintos, no mínimo, de seus membros ou
dos membros do respectivo órgão especial.
TRF4R-Conhec.Gerais1
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34.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

Um cliente que apresenta dreno pleural, no pós-operatório, necessita de cuidados específicos, sendo que um
deles consiste em
(A)

manter o cliente com o dreno pleural clampeado a
cada 6 horas por 30 minutos.

(B)

solicitar ao cliente que evite tossir para impedir que
eleve a pressão intrapleural e cesse a drenagem.

(C)

manter dreno pleural clampeado quando o cliente
estiver em posição de Fowler.

(D)

manter o frasco de drenagem em um nível inferior ao
tórax do cliente.

(E)

solicitar ao cliente que realize expiração forçada e
prolongada durante a retirada do dreno pleural.

_________________________________________________________

32.

Algumas doenças, quando não são tratadas e acompanhadas devidamente, podem levar o indivíduo adulto ao
Acidente Vascular Encefálico − AVE. A descrição clássica
“a pior dor de cabeça da minha vida”, com início súbito,
alerta o enfermeiro para
(A)

AVE trombótico, tendo como causas mais comuns a
obstrução do fluxo sanguíneo cerebral por tumores
ou placas.
AVE hemorrágico, com hemorragia subaracnoidea,
tendo como causa mais comum um aneurisma.

(C)

Déficit Neurológico Isquêmico Reversível (DNIR),
que apresenta duração menor que duas horas e
queda abrupta da pressão intracraniana.

(D)

Penumbra Isquêmica, área com privação total de
irrigação sanguínea, pela obstrução das artérias
cerebrais locais.

(A)

administração de medicações, como os betabloqueadores, que reduzem a demanda de oxigênio do
coração.

(B)

manutenção da temperatura ambiente em 12 °C, por
haver menor consumo de oxigênio perante exposição ao frio, e uso concomitante de trombolíticos.

(C)

manobra de Osler, que descomprime as terminações
nervosas estimuladas pelo ácido lático no tecido
isquêmico, e uso de vasopressores.

(D)

administração de digitálicos e realização concomitante de inspirações profundas, mudança postural
e deambulação.

(E)

administração de medicações, como a nitroglicerina,
que aumentam a frequência cardíaca e provocam
constrição nas artérias coronárias.

_________________________________________________________

35.
(B)

A angina pectoris é um desconforto torácico decorrente da
isquemia miocárdica, que pode ser rapidamente revertida
por meio da

A atelectasia e a pneumonia são complicações respiratórias decorrentes de algumas cirurgias. Alguns dos fatores de risco, para essas complicações, nos períodos pré,
intra e pós-operatório são:

pré-operatório

(E)

Ataque Isquêmico Transitório − AIT, que é uma isquemia cerebral difusa, com regressão completa
entre dez a quinze minutos.

A síndrome compartimental aguda é considerada uma
complicação porque pode ocasionar danos permanentes
ao indivíduo quando não tratada de imediato. Pode ser
caracterizada por
(A)

anasarca, angústia respiratória e esclerose lateral
amiotrófica.

(B)

diminuição do volume muscular em até 20%, num
curto período de tempo, com constrição e inflamação
da fáscia.

(C)

comprometimento de perfusão de órgão decorrente
do aumento da pressão intracompartimental em relação à pressão capilar, com dor forte, pulsátil, de
intensidade crescente.

(D)

(E)

anóxia em nervos e músculos por diminuição da
pressão num compartimento muscular, e aumento
da microcirculação local.
hemorragias generalizadas, principalmente nos locais de punção venosa e nos tratos gastrintestinal e
genitourinário.

TRF4R-Anal.Jud.-Enfermagem-E

pós-operatório

(A)

faixa etária

hipovolemia

(B)

insulinoterapia

anestesia
medular

(C)

exercícios res- anestesia prolondrenagem postural
piratórios
gada

(D)

controle da dor

hipotermia

tosse

(E)

obesidade

incisão torácica

imobilização

_________________________________________________________

33.

intra-operatório

inspiração profunda
raqui-

mobilização no leito

_________________________________________________________

36.

Os fatores de risco que predispõem à doença cardiovascular são classificados como não-modificáveis e modificáveis. Esses fatores e os respectivos riscos estão correta e respectivamente descritos em:

Fatores não-modificáveis

Fatores modificáveis

(A)

Obesidade

Estresse

(B)

Hereditariedade

Síndrome metabólica

(C)

Hipertensão

Ingestão de álcool

(D)

Diabetes

Fatores psicossociais

(E)

Níveis elevados de colesMarcadores inflamatórios
terol sérico
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37.

A doença de Parkinson está entre as doenças neurodegenerativas mais comuns. Analise:

40.

I. A rigidez muscular é caracterizada pela resistência
ao movimento passivo.

Os fatores de risco para a formação da catarata são múltiplos, dentre eles, fatores relacionados ao envelhecimento
e às síndromes e doenças sistêmicas. Os fatores de risco
e suas causas correspondentes estão correta e respectivamente descritos em:
Fatores de risco relacionaFatores de risco ligados às Síndromes e Doendos ao envelhecimento
ças Sistêmicas

II. A taquicinesia é a característica mais comum da
doença de Parkinson, que ocasiona a rapidez exacerbada dos movimentos ativos.
(A)

Captação aumentada
Hipotireoidismo
de oxigênio

(B)

Tabagismo

Fibrose cística

(C)

Constipação crônica

Lúpus eritematoso

(D)

Captação diminuída de
Diabetes melito
oxigênio

(E)

Níveis aumentados de
Leucemia
antioxidantes

III. Níveis séricos elevados de dopamina estão associados à Doença de Parkinson.

IV. A instabilidade postural e o tremor estão entre as
manifestações clínicas principais.
É correto o que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III, apenas.
I, II, III e IV.
I e IV, apenas.
I e III, apenas.
I e II, apenas.

_________________________________________________________

41.

_________________________________________________________

38.

A doença de Alzheimer requer do enfermeiro conhecimentos específicos, a fim de assegurar uma assistência
de qualidade. O profissional deve saber que essa doença
neurológica
(A)

é caracterizada por perdas graduais da função
cognitiva e por distúrbios comportamentais e afetivos.

(B)

é degenerativa, reversível e progressiva, com distúrbios comportamentais.

(C)

tem início rápido e progressivo, ocasionando perda
da memória e, paradoxalmente, facilidade de pensamento abstrato.

(D)

estimula a capacidade em formular conceitos e de
pensar de forma abstrata, porém, com a presença
de comportamentos impulsivos.

(E)

provoca declínio desigual e acentuado na função
mental associada a um incidente vascular, e é
também chamada de Demência Vascular.

8

As complicações dos efeitos do etanol, em determinados
órgãos ou sistemas internos, em pessoas que têm
consumo prejudicial do álcool por tempo prolongado, são
descritas pelo Ministério da Saúde, dentre outras, como
disfunções
(A)

do tecido tegumentar: risco de rachaduras na pele,
vitiligo e hipocromatismo, como consequência direta
dos efeitos do álcool.

(B)

sexuais: disfunção erétil e ejaculação tardia nos
homens e pouca lubrificação vaginal na mulher.

(C)

circulatórias: propensão à diminuição da pressão
arterial e risco de aumento do hematócrito quando
há maior quantidade de álcool ingerida.

(D)

sexuais: perda da libido e ovulação irregular na
mulher e ejaculação precoce nos homens.

(E)

na gravidez e no feto: maior incidência, em mulheres
que consomem álcool durante a gravidez, de partos
de recém-nascidos pós-termo.

(A)

aneurisma dissecante de aorta, tamponamento cardíaco, cefaléia e agitação.

(B)

pericardite, sialorréia intensa, hiperglicemia e poliúria.

(C)

icterícia, fraqueza unilateral e bilateral de extremidades, atelectasia e zumbido.

(D)

coma, convulsões, defeitos na condução elétrica e
contratilidade miocárdica diminuída.

(E)

ptose unilateral, miocardite, hipertermia persistente e
contratilidade miocárdica aumentada.

_________________________________________________________

42.

_________________________________________________________

39.

Os protocolos gerais para o manejo do paciente
envenenado estão descritos no ACLS − Advanced Cardiac
Life Support. De acordo com tal referência, os quatro
sinais tardios característicos de overdose por antidepressivos tricíclicos são

O DEA − desfibrilador externo automático −, em uma situação de emergência cardíaca, orienta o socorrista a fornecer um choque elétrico quando detecta um ritmo passível de choque. São considerados ritmos passíveis de
choque a
(A)

atividade elétrica sem pulso e a fibrilação ventricular.

(B)

atividade elétrica sem pulso e a assistolia.

(C)

fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem
pulso.

(D)

assistolia e a taquicardia ventricular sem pulso.

(E)

fibrilação ventricular e a assistolia.

_________________________________________________________

43.

Durante um atendimento de primeiros socorros pode ser
necessário o uso de cânula orofaríngea − COF. Um dos
conhecimentos que o enfermeiro deve ter sobre o assunto
é que a COF
(A)

auxilia na manutenção da via aérea em um indivíduo
não responsivo, que não esteja intubado.

(B)

deve ser posicionada próximo à parte posterior da
garganta e com a língua para trás.

(C)

protege a via aérea inferior da broncoaspiração, por
coibir o vômito.

(D)

pode ser utilizada tanto em indivíduos irresponsivos,
quanto nos responsivos.

(E)

deve ser posicionada de modo a pressionar a
epiglote contra a entrada da laringe, a fim de manter
via aérea pérvia.
TRF4R-Anal.Jud.-Enfermagem-E
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44.

Um dos medicamentos utilizado nas síndromes coronárias
agudas, associado ao correto e respectivo mecanismo de
ação, corresponde
(A)

47.

à vasopressina, por causar vasodilatação periférica
e coronariana.

Segundo a OPAS − Organização Pan-Americana de
Saúde, há evidências convincentes dos fatores que
interferem no risco para os diferentes tipos de câncer. São
exemplos destes fatores, e de seus respectivos locais do
câncer,
(A)

as bebidas e os alimentos muito aquecidos, que
diminuem o risco de câncer de cólon e na cavidade
oral.

(B)
à naloxona, por bloquear os canais de cálcio e
magnésio.

os carotenóides e o selênio, que aumentam o risco
de câncer de fígado e de estômago.

(C)

as aflotoxinas e o álcool, que aumentam o risco de
câncer de fígado e de mama.

(D)

ao cloreto de potássio, por melhorar a oxigenação
tecidual quando não há circulação coronariana.

(D)

as aminas heterocíclicas e a carne em conserva,
que diminuem o risco de câncer pulmonar e linfático.

(E)

à epinefrina, por ter efeito inotrópico negativo.

(E)

o sal e a soja, que aumentam o risco de câncer de

(B)

(C)

ao sulfato de morfina, por diminuir a demanda de
oxigênio miocárdico.

estômago e do endométrio.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
45.

De acordo com as atuais diretrizes da American Heart
Association − AHA, as recomendações no atendimento a
um indivíduo em parada cardiorrespiratória incluem
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

48.

realizar compressões torácicas rápidas e superficiais, a fim de diminuir os intervalos e manter a
circulação sem alteração do ritmo.

Causa

ampliar o tempo usado para aplicar as ventilações
de resgate, a fim de promover a hiperventilação e
aumentar a quantidade de sangue que enche o
coração.
aplicar compressões torácicas rápidas e profundas,
porque este procedimento pode gerar situações de
hipóxia para os órgãos vitais, devido à lentificação
do fluxo sanguíneo.
aplicar uma ventilação de resgate durante três segundos, a fim de reduzir os riscos de hipóxia durante
as compressões torácicas.

49.

realizar compressão torácica externa, permitindo que
o tórax retorne à posição normal, após cada
compressão.

proceder à deflação rapidamente, com velocidade de
10 a 15 mmHg por segundo.

(B)

auscultar cerca de 20 a 30 mmHg acima do último
som, para confirmar seu desaparecimento.

(D)

(E)

inflar rapidamente até ultrapassar 30 a 40 mmHg o
nível estimado da pressão sistólica.
determinar a pressão diastólica no aparecimento do
som − fase V de Korotkoff.
colocar o manguito, sem deixar folgas, acima da
fossa cubital, cerca de dois a três cm.
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concentração muito alta de O2
durante um tempo muito pro- intoxicação por O2
longado

(B)

concentrações altas de O2 com
hipóxia refratária
alto fluxo

(C)

umidificação insuficiente do O2

(D)

concentrações de O2 acima dos
hipóxia anêmica
índices prescritos

(E)

concentrações altas de O2 nos
hipóxia histotóxica
picos febris

hipóxia citotóxica

A correlação correta entre a via de administração da
solução de Manitol com o efeito desejado ocorre APENAS
em:
Via Intravenosa

(A)

Redução da pressão intracra- Redução da pressão
niana
intraocular

(B)

Diurese osmótica

Aumento do volume
liquórico

(C)

Aumento da perfusão tissular

Aumento da pressão
intraocular

(D)

Diarreia osmótica

Diurese osmótica

(E)

Redução da pressão intraocu- Redução da pressão
lar
intracraniana

_________________________________________________________

50.
(C)

(A)

Via Oral

Um dos procedimentos recomendados pelas V Diretrizes
Brasileiras de Hipertensão para aferição da pressão arterial (PA), com o cliente sentado, é
(A)

Efeito

_________________________________________________________

_________________________________________________________

46.

O enfermeiro deve estar atento a sinais e sintomas que
apontam para uma oxigenoterapia inadequada. A causa
da administração inapropriada de oxigênio − O2 e seu
respectivo efeito são:

Para transformar 500 mL de soro glicosado (SG) 5% em
500 mL de SG 7% é necessário acrescentar ao frasco
(A)

35 mL de Glicose 25%.

(B)

20 mL de Glicose 50%.

(C)

15 mL de Glicose 25%.

(D)

12,5 mL de Glicose 25%.

(E)

10 mL de Glicose 50%.
9

Caderno de Prova ’E’, Tipo 002
51.

O organograma de um serviço de enfermagem mostra
linhas de subordinação integral, definidas e compatíveis
com o poder atribuído pela organização às pessoas que
integram esse serviço; a preocupação com a quantidade
de trabalho desenvolvido é maior do que com a qualidade.
Este contexto administrativo é característico da teoria
(A)

científica.

(B)

contingencial.

(C)

de staff.

(D)

matricial.

(E)

clássica.

55.

I. Inclusão de todos os trabalhadores brasileiros e dos
países vizinhos, nas áreas de fronteira, no sistema
de reparação da saúde do trabalhador.

II. Precedência das ações de primeiros socorros sobre
as de promoção da saúde, quando o trabalhador
desenvolve atividades econômicas classificadas de
alto risco.

III. Estruturação da rede integrada de informações em
Saúde do Trabalhador.

_________________________________________________________

52.

As diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, na esfera interinstitucional, compreendem:

IV. Incentivo à capacitação e à educação continuada
dos trabalhadores responsáveis pela operacionalização da política.

Segundo Pichon-Rivière, que foi um estudioso do processo grupal, um grupo torna-se equipe quando
(A)

É correto o que consta em

a tarefa grupal se desenvolve, de modo colaborativo/cooperativo, rumo a um projeto comum estabelecido com base em consenso.

(B)

o coordenador do grupo coloca em prática o modelo
funcionalista de organização do trabalho, em que
cada um é responsável por uma parte da atividade.

(C)

não existem desavenças, conflitos ou atritos entre
pessoas e todas atingem seus próprios objetivos.

(D)

o grupo se reúne periodicamente para votar as
decisões do líder e, dessa forma, procura evitar a
“doença organizacional”.

(E)

a liderança é estável, com pouca alternância entre
as pessoas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II, apenas.
I, II, III e IV.
II e IV, apenas.
III e IV, apenas.
I e III, apenas.

_________________________________________________________

Instruções: Para responder às questões de números 56 a 58,
considere as Normas Regulamentadoras (NR's) do
Ministério do Trabalho e Emprego.
56.

Analise as atividades econômicas com o correspondente
grau de risco, para fins de dimensionamento do SESMT.

_________________________________________________________

53.

Atividades Econômicas

Grau de
Risco

I

Incorporação de empreendimentos
imobiliários, comércio varejista de
material elétrico e cultivo de uva.

1

II

Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
pessoal.

2

por quatro momentos que se inter-relacionam e são
denominados explicativo, normativo, estratégico e
tático-operacional.

III

Extração de carvão mineral, pedra,
areia e argila.

3

IV

Produção florestal − florestas nativas.

4

(C)

pelas metodologias normativa, estratégica e sociotécnica, interligando a empresa ao ambiente e
aos produtos ou serviços.

V

Preparação do leite, fabricação de
vinho e cultivo de soja.

5

(D)

pela eficiência potencial do sistema técnico que
define as tarefas, a área física, os equipamentos e
os recursos existentes.

(E)

pela neutralidade científica do planejador e o conhecimento da realidade, ocorrendo por meio do diagnóstico científico, sendo concebida como única e objetiva.

O Planejamento Estratégico Situacional é composto
(A)

(B)

por sete fases, denominadas: diagnóstico; determinação de objetivos; estabelecimento de prioridades; seleção dos recursos disponíveis; estabelecimento do plano operacional; desenvolvimento; e
aperfeiçoamento.

De acordo com o Quadro 1 da NR 4, alterado pela Portaria
no 76 de 2008, está correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

54.

Para realizar a avaliação de qualidade da assistência, baseada no modelo de Donabedian, utilizam-se os atributos

_________________________________________________________

57.
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(A)

eficácia, certificação e acreditação.

(B)

certificação, acreditação e resultado.

(C)

estrutura, processo e resultado.

(D)

efetividade, acreditação e estrutura.

(E)

eficiência, certificação e processo.

II.
II e IV.
I, II e III.
V.
II, IV e V.

De acordo com a NR 5, o mandato dos membros eleitos
da CIPA terá a duração de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

um ano, permitida uma reeleição.
dois anos, sem direito à reeleição.
dois anos, permitida uma reeleição.
dois anos, permitidas duas reeleições.
um ano, sem direito à reeleição.
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58.

Em visita a um estabelecimento com 320 trabalhadores,
com a finalidade de verificar as condições das instalações
sanitárias do local, o profissional constata as metragens
abaixo:

A Portaria no 5/2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde
do Ministério da Saúde, define as doenças ou agravos de
notificação imediata e quando notificar. Uma delas é:
doença ou agravo

Local

I
II

III

IV
V

Metragem
Um metro quadrado para cada
sanitário por vinte operários em
Banheiro
atividade.
Um metro quadrado e cinquenta
Vestiário
centímetros para um trabalhador.
Um metro quadrado por usuário,
abrigando, de cada vez, um terço
do total de empregados por turno
Refeitório
de trabalho, sendo este turno o
que tem o maior número de
empregados.
Pé direito de três metros, no
mínimo, e área de trinta e cinco
Cozinha
por cento da área do refeitório.
Depósito de gêne- Área de vinte por cento da área
ros alimentícios
do refeitório.

61.

incorretas apenas no banheiro e vestiário, considerando-se o quantitativo de trabalhadores.

(B)

incorretas nas cinco áreas visitadas.

(C)

corretas nas cinco áreas visitadas.

(D)

corretas apenas no banheiro e cozinha.

(E)

incorretas apenas no refeitório, cozinha e depósito
de gêneros alimentícios, considerando-se o quantitativo de trabalhadores.

(B)

doença de Chagas,
quadros agudo e sub- somente após óbito
crônico

(C)

hantavirose

apenas os casos confirmados

(D)

tétano neonatal

casos suspeitos ou confirmados

(E)

eventos adversos pós
imediatamente
vacinação

_________________________________________________________

62.

Vários municípios e estados brasileiros já possuem legislação restritiva ou proibitiva ao uso do amianto porque,
segundo o Ministério da Saúde, essa substância é um
fator de risco de natureza ocupacional para
(A)

anemia aplástica, hipoplasia medular e vitiligo ocupacional.

(B)

neoplasia maligna cerebral, óssea e de vias aéreas.

(C)

asbestose, câncer de laringe e leucemia.

(D)

neoplasia maligna do estômago, mesotelioma do
peritônio e placas pericárdicas.

(E)

fibrose pulmonar, transtorno mental orgânico e hiperpigmentação pela melanina.

Ao implantar o protocolo sobre a disposição final dos resíduos na sala de vacinação de um recurso de saúde responsável pela destinação final de seus resíduos, o
enfermeiro deve orientar os funcionários para
(A)

desinfetar todos os imunobiológicos e, após, acondicioná-los em sacos plásticos identificados como
"vacinas".

(B)

considerar como material biológico não infectante os
imunobiológicos contra a febre amarela, a BCG e a
tríplice viral.

(C)

considerar como material biológico infectante os
imunobiológicos contra a raiva, hepatite e pneumococo.

(D)

submeter os materiais biológicos infectantes à
esterilização antes de serem desprezados como lixo.

(E)

considerar como material biológico infectante todos
os imunobiológicos.

_________________________________________________________

63.

Ao supervisionar as ações do aplicador da sala de vacinas, o enfermeiro deve considerar que, de uma maneira
geral,
(A)

os imunobiológicos devem ser conservados em
geladeira a uma temperatura que varia de +4 °C
a + 10 °C.

(B)

a realização de compressas quentes no local da
aplicação da vacina não é recomendada.

(C)

a sala deve ser ventilada, ensolarada, com a luz
solar incidindo na área de preparo dos imunobiológicos.

(D)

a VOP (vacina oral contra a poliomielite) necessita
de intervalo de duas horas entre a aplicação da
vacina e as refeições ou mamadas.

(E)

o local da úlcera da BCG deve ser mantida coberta
com curativo fechado.

_________________________________________________________

60.

Para analisar o perfil de morbidade dos agravos de notificação obrigatória em todo o território nacional, pode-se
utilizar os dados existentes
(A)

na INDN − Informatização dos Dados Notificados.

(B)

no SIVAS − Sistema de Vigilância em Saúde.

(C)

no SINCS − Sistema de Notificação Compulsória em
Saúde.

(D)

na INFSUS − Informação do Sistema Único de
Saúde.

(E)

no SINAN − Sistema de Informação de Agravos de
Notificação.
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de

doença meningocócica

_________________________________________________________

59.

surto ou agregação
casos ou de óbitos

(A)

No relatório de visita, o profissional descreverá que, de
acordo com a NR 24, as metragens estão
(A)

quando notificar
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64.

68.

Considere o modo de transmissão de doenças para o
homem:

I. Leptospirose: contato com a urina de ratos infecta-

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, é considerado direito do enfermeiro
(A)

publicar trabalho com elementos que identificam o
cliente, independentemente da sua concordância,
mas com autorização do Comitê Profissional do
estabelecimento de saúde onde trabalha.

(B)

recusar-se a executar atividades que não sejam de
sua competência técnica, científica, ética e legal,
exceto nos casos de urgência e emergência.

(C)

ser respaldado técnica e juridicamente pelo Responsável Técnico, apenas quando esta função for exercida por um dos membros da diretoria de enfermagem.

(D)

ser informado sobre o diagnóstico provisório ou
definitivo de todos os clientes sob a sua assistência,
desde que não haja impedimento normativo do
estabelecimento de saúde.

(E)

participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, de trabalho e de remuneração.

dos.

II. Febre tifóide: ingestão de água e alimentos contaminados com fezes contendo Salmonella typhi.

III. Febre amarela: picada pelo vetor Aedes aegypti.
Está correto o que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III, apenas.
I, apenas.
I, II e III.
II, apenas.
III, apenas.

_________________________________________________________

65.

A fonte de infecção e manutenção da cadeia epidemiológica da hanseníase está relacionada às pessoas que
constituem os casos

_________________________________________________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

paucibacilares.
de reatividade positiva.
positivos ao teste de Vidigal.
pluricelulares.
multibacilares.

69.

_________________________________________________________

66.

Após analisar uma infração ética cometida por um enfermeiro, o Conselho Regional de Enfermagem (COREN)
decidiu aplicar uma multa a ele, penalidade que consiste
na obrigatoriedade de pagamento de
(A)

valor a ser determinado pelo COREN em conjunto
com o Responsável Técnico e, quando necessário,
com o cliente/família e entidade prejudicada pelo
erro profissional.

(B)

um a dez vezes o valor do salário mínimo vigente no
ato do pagamento.

(C)

um a duas vezes o valor do salário mensal comprovado na Declaração do Imposto de Renda do ano
anterior ao ato do pagamento.

As ações de procura de casos de tuberculose estão
voltadas para os grupos de maior probabilidade de
apresentar a doença, quais sejam
(A)

indivíduos infectados pelo HIV, com resultado à prova tuberculínica de 3 mm ou mais de endurecimento.

(B)

pessoas com tosse e expectoração por três semanas.

(C)

indivíduos com resultado negativo à prova tuberculínica.

(D)

um a dez vezes o valor da anuidade do enfermeiro,
em vigor no ato do pagamento.

(D)

imunodeprimidos,
3.500 cels/mm3.

(E)

valor a ser determinado pelo Conselho Federal de
Enfermagem.

(E)

imunodeprimidos, com nível sérico de CD4 inferior a
1.000 cels/mm3.

com

linfócito

inferior

a

_________________________________________________________

_________________________________________________________

67.

Gestante, no 4o mês de gravidez, desempregada, é
atendida na Unidade Básica de Saúde com história de mal
súbito. Durante a sua permanência no local, foi avaliada,
medicada e orientada a fazer sua matrícula na Unidade e
iniciar o pré-natal. Detectada a necessidade de avaliação
neurológica, saiu da Unidade com consulta agendada com
o especialista, no Núcleo de Especialidades da rede de
saúde do município. De acordo com a Lei no 8080/1990, a
situação expressa a organização do sistema local de
saúde segundo os princípios da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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universalidade e da integralidade.
intersetorialidade e da territorização.
intersetorialidade e da regionalização.
integralidade e da territorialização.
universalidade e da regionalização.

70.

A prática de auto-hemoterapia é considerada procedimento
(A)

aceitável pelos Conselhos Federais de Medicina e
de Enfermagem, desde que haja justificativa técnicosanitária.

(B)

aceitável pela Nota Técnica da ANVISA no 1 de
13/4/2007, desde que haja justificativa de pesquisa
aprovada pelo Comitê Ético em Pesquisa.

(C)

proibido pela Resolução COFEN 346/2009.

(D)

correto nos quatro casos de eficácia comprovada:
hipertensão arterial, diabetes, malária e hepatite B.

(E)

aceitável pelo Conselho Federal de Enfermagem,
enquanto se aguardam as conclusões da Câmara
Técnica de Pesquisa pertinente.
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