TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Concurso Público para provimento de cargos de

Analista Judiciário
Enfermeiro

____________________________________________________
Caderno de Prova, Cargo P16, Tipo 001
0000000000000000
00001−0001−001

P

R

O

V

Nº de Inscrição
MODELO

A

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES
-

-

Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
Para cada questão existe apenas UMAresposta certa.
Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
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C D E
- marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

ATENÇÃO
-
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Responda a todas as questões.
Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
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2.

Considere as afirmações abaixo.

CONHECIMENTOS GERAIS

I. Na pesquisa de Jeffrey Johnson, ficou claro que é
LÍNGUA PORTUGUESA
Atenção:

um exagero estabelecer uma relação de causa e
efeito entre a exposição prolongada a programas
de TV e atitudes de violência.

As questões de números 1 a 15 referem-se ao texto
abaixo:

II. De acordo com o autor do texto, a literatura e o
cinema já estimulavam, antes do surgimento da TV,
os mesmos níveis de violência social.

Cuidado: o uso desse aparelho pode produzir violência
A revista Science publicou, em 2002, o relatório de uma

III. O autor do texto defende a idéia de que a mídia

pesquisa coordenada por Jeffrey Johnson, da Universidade de

pode estimular ações de violência que são geradas
por nossa insatisfação com nós mesmos.

Colúmbia, em Nova York. O estudo mostra uma relação
significativa entre o comportamento violento e o número de

É correto o que se afirma em

horas que um sujeito (adolescente ou jovem adulto) passa

(A)

assistindo à TV.
Pela pesquisa de Johnson, os televisores deveriam ser

(B)

comercializados com um aviso, como os maços de cigarros:

(C)

cuidado, a exposição prolongada à tela desse aparelho pode

(D)
(E)

produzir violência.
Estranho? Nem tanto. É bem provável que a fonte de
muita violência moderna seja nossa insubordinação básica:

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

_________________________________________________________

3.

ninguém quer ser ou continuar sendo quem é. Podemos procla-

Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o
sentido de uma expressão do texto em:

mar nossa nostalgia de tempos mais resignados, mas duvido

(A)

exposição prolongada = exibição intermitente.

que queiramos ou possamos renunciar à divisão constante

(B)

nostalgia de tempos mais resignados = remorsos por
antigas submissões.

(C)

uma janela sobre o devaneio = uma refração da
realidade.

(D)

renunciar à divisão constante = recusar o freqüente
desacordo íntimo.

(E)

Pouco importa que fiquemos no zapping (*) ou que

sacudir as barras além do permitido = ratificar os
limites inaceitáveis.

paremos para sonhar em ser policiais, gângsteres ou apenas

_________________________________________________________

entre o que somos e o que gostaríamos de ser.
Para alimentar nossa insatisfação, inventamos a literatura e, mais tarde, o cinema. Mas a invenção mais astuciosa
talvez tenha sido a televisão. Graças a ela, instalamos em
nossas salas uma janela sobre o devaneio, que pode ser aberta
a qualquer instante e sem esforço.

nós mesmos (um pouco piores) no Big brother. A TV confirma

4.

uma idéia que está sempre conosco: existe outra dimensão, e
nossas quatro paredes são uma jaula. A pesquisa de Johnson

Preserva-se plenamente a concordância verbal na frase:
(A)

Caberia comercializar-se os televisores com uma
advertência expressa sobre o perigo que representa
as exposições contínuas à tela de uma TV.

(B)

Boa parte dos atos de violência provém, de acordo
com a pesquisa, do excesso de horas que dedica
uma pessoa a assistir à TV.

(C)

Seria da responsabilidade dos programas de TV
certas incitações à violência, a se crer nas conclusões da pesquisa realizada.

(D)

Todo aquele que, assistindo continuamente à TV,
costumam valer-se dos recursos do zapping, abrem
janelas sobre o devaneio.

(E)

Não se atribua tão-somente à TV as atitudes de
violência que se vem disseminando nos grandes
centros urbanos.

constata que, à força de olhar, podemos ficar a fim de sacudir
as barras além do permitido. Faz sentido.
(*) zapping = uso contínuo do controle remoto.
(Contardo Calligaris, Terra de ninguém)

1.

Em relação à pesquisa coordenada por Jeffrey Johnson, o
autor do texto manifesta
(A)

sua inteira estranheza, uma vez que tem convicções
diametralmente opostas às do pesquisador.

(B)

sua inteira concordância, detalhando todos os elementos da pesquisa e colando-se à argumentação
dela.

(C)

(D)

(E)

2

o acolhimento da conclusão geral da pesquisa, mas
não deixa de trilhar um caminho reflexivo pessoal
sobre o fenômeno observado.
sua parcial concordância, pois julga que o pesquisador se valeu de uma argumentação bastante estranha, nem sempre coerente.
sua plena discordância, uma vez que não vê qualquer relação entre assistir à TV e as eventuais atitudes de violência do público televisivo.

_________________________________________________________

5.

Transpondo-se para voz passiva o segmento Para alimentar nossa insatisfação, a forma verbal resultante será
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

seja alimentada.
alimentemos.
seria alimentada.
tenha alimentado.
fosse alimentado.
TJUPE-Conhecimentos Gerais3
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6.

Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase:

10.

Jeffrey Johnson realizou uma pesquisa, e o autor do texto,
ao comentar essa pesquisa, acrescentou a essa pesquisa
elementos de sua convicção pessoal, que tornam essa
pesquisa ainda mais instigante aos olhos do público.

(A)

A relação significativa cuja se demonstrou na pesquisa se dá entre o comportamento violento e a
audiência à TV.

(B)

A insubordinação básica em que se refere o autor do
texto derivaria da insatisfação dos nossos recalcados desejos.

Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, segundo a ordem em
que se apresentam, por

(C)

A invenção moderna mais astuciosa, de cujos efeitos
trata o autor do texto, teria sido não a do cinema,
mas a da TV.

(A)

comentá-la

- acrescentou-lhe - a tornam

(B)

a comentar

- lhe acrescentou - lhe tornam

(D)

O hábito do zapping, com cujo nos acostumamos, é
um dos responsáveis pela abertura rápida de janelas
sobre o nosso devaneio.

(C)

comentar-lhe - acrescentou-lhe - tornam-a

(D)

comentá-la

- acrescentou-a

(E)

a comentar

- acrescentou-lhe - tornam-lhe

(E)

A conclusão de que nossa sala é uma jaula, com
que chegou o autor do texto, não deixa de ser bastante provocadora e radical.

- tornam-na

__________________________________________________________________________________________________________________

7.

Está clara, coerente e correta a redação da seguinte frase:
(A)

(B)

11.

Sempre haverá quem discorde que a literatura fosse
inventada de modo que assim a supríssemos com
nossas insatisfações, ou vice-versa.
Quanto à nostalgia de tempos mais resignados, da
qual poucos se insurgem, ela costuma freqüentemente ser proclamada.

(C)

É pela suspeita de haver uma nova dimensão, além
da que vivemos, que se chega à conclusão de não
precisarmos subordinarmos os devaneios.

(D)

Julga o autor do texto que nos insubordinamos contra as barras de nossa jaula quando nos alimentamos de devaneios propiciados pela TV.

(E)

Afirma-se no texto que faz sentido concluir-se de
que a pesquisa de Johnson vai de encontro às teses
confirmadas por este pesquisador.

Está inteiramente correta a articulação entre os tempos e
modos verbais da frase:
(A)

A pesquisa de Johnson analisou um fenômeno que
constituísse uma verdadeira obsessão que caracterize o homem moderno: o fascínio pela TV.

(B)

Caso fiquemos muito tempo no zapping, estaríamos
demonstrando certa agitação íntima que caracterizasse nosso estado de insatisfação.

(C)

Sugere-se, nessa pesquisa, que o fato de nos aprisionarmos em nossa sala de TV fosse o responsável
pela nossa predisposição a que cometêramos atos
violentos.

(D)

Mesmo que não apresente grandes novidades em
relação a pesquisas já realizadas, a de Johnson dá
corpo à tese de que a exposição contínua à tela de
TV torna-nos mais violentos.

(E)

Se de fato viéssemos a nos contentar com o que
somos, as inúmeras janelas abertas pela TV não terão a mesma força de atração que as pesquisas
demonstrassem.

_________________________________________________________

8.

A pesquisa de Johnson constata que, à força de olhar, podemos ficar a fim de sacudir as barras além do permitido.
Preserva-se o sentido essencial dessa frase caso se substituam os elementos sublinhados, respectivamente, por

_________________________________________________________

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

por mais que olhemos
de tanto olharmos
quanto mais olhamos
tão logo olhemos
conquanto olhemos

-

submetidos a
motivados para
impregnados de
predispostos a
condicionados em

12.

Estão adequados o emprego e a flexão de todas formas
verbais na frase:
(A)

Se as pesquisas bem realizadas sempre intervissem
no comportamento das pessoas, o estudo ao qual se
aplicou Johnson teria algum efeito sobre o público.

(B)

Imergem da pesquisa de Johnson alguns dados reveladores quanto à ação da TV sobre nós, mas é
possível que outros fatores hajam de modo determinante sobre o nosso comportamento.

(C)

Quem revir as várias pesquisas sobre a relação entre TV e comportamento haverá de se deparar com
resultados que talvez constituam motivo para algum
alarme.

(D)

Jamais conviu às emissoras de TV divulgar essas
pesquisas, que quase sempre as encriminam como
responsáveis pela multiplicação da violência social.

(E)

Se as violências que provêem do hábito de assistir à
TV se saneiassem por conta de alguma regulamentação governamental, seria o caso de pedir providências às autoridades.

_________________________________________________________

9.

Está inteiramente correta a pontuação do período:
(A)

Primeiro, inventamos a literatura e em seguida o
cinema, mas nenhum desses meios, teria alcançado
influenciar-nos tanto como a TV.

(B)

O fato de imaginarmos que há uma dimensão além
das nossas paredes, é decisivo, para que reconheçamos na TV, o poder de abrir tantas janelas.

(C)

Por mais confortável que seja, o zapping, constitui
na verdade, um meio de tentar suprir com rapidez
nossa fome, insaciável de imagens.

(D)

Queremos por vezes imaginar: que somos policiais
ou gângsteres, mas, preferiríamos ser nós mesmos,
sentirmo-nos por assim dizer completos.

(E)

O autor preocupa-se, sobretudo, com a tese de que
nossa violência tem origem em nossa divisão interna, responsável maior por nossas rebeldias.

TJUPE-Conhecimentos Gerais3
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13.

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se
numa forma do singular para preencher corretamente a
lacuna da frase:
(A)

o

LEGISLAÇÃO APLICADA: LEI N 6.123 de 20.07.68 –
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Pernambuco

Quase ninguém, entre os que se ...... (valer) do controle remoto, resiste à tentação de passar velozmente por todos os canais de TV.

(B)

Se aos governantes não ...... (caber) tomar providências para regulamentar a programação de TV, a
quem, então, caberá?

(C)

Se a ninguém ...... (preocupar) os efeitos de se ficar
colado a uma tela de TV, a todos intranqüiliza a
onda crescente de violências.

(D)

Embora a cada um de nós ...... (afetar) as imagens
nostálgicas de um passado íntegro, passamos, na
fase adulta, a nos sentir divididos.

(E)

Os que não gostam de TV jamais ...... (haver) de se
lamentar por terem aberto janelas sobre seus
próprios devaneios.

16.

Em virtude da revisão do processo administrativo disciplinar, foi invalidada a demissão de determinado funcionário
estável, uma vez que restou comprovada sua inocência.
Diante deste fato, referido servidor deverá ser, em tese,

(A)

readaptado em qualquer cargo dentro do Poder
Executivo, sem direito ao recebimento das vantagens que eventualmente deixou de receber.

(B)

reintegrado ao serviço público com ressarcimento das
vantagens ligadas ao cargo, ou posto em disponibilidade no cargo que exercia, se não for possível a
reintegração.

(C)

removido às funções anteriormente desempenhadas
ou posto em disponibilidade, por até 6 (seis) meses,
à critério da Administração Pública.

(D)

revertido à atividade, oportunidade em que exercerá
suas atribuições na qualidade de excedente.

(E)

submetido a novo estágio probatório de 2 (dois)
anos, com direito ao ressarcimento de todas as
vantagens que deixou de perceber.

_________________________________________________________

14.

É preciso corrigir a redação da seguinte frase:
(A)

A menos que hajam outros fatores, boa parte das
violências modernas adviram pela atenção excessiva consignada à TV.

(B)

Conquanto haja outros fatores responsáveis pela
expansão da violência, a responsabilidade da TV
não é pequena.

(C)

Ainda que não seja a única responsável, a TV está
entre as causas principais das atitudes violentas que
marcam nossa sociedade.

_________________________________________________________

(D)

(E)

De programas violentos da TV costuma advir alguma
inspiração para atos de violência, tais como os que
se multiplicam hoje em dia.

17.

O inquérito administrativo, cujo resultado seja pena disciplinar, poderá ser revisto

(A)

a qualquer tempo, mediante requerimento do
funcionário punido que demonstre fatos novos ou
circunstâncias suscetíveis de justificar sua inocência.

(B)

quando o punido alegar a simples injustiça da penalidade aplicada.

(C)

dentro do prazo prescricional de até 1 (um) ano, contados do transito em julgado da decisão que impôs a
penalidade.

(D)

de ofício, por qualquer autoridade judiciária que,
dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses,
tomar conhecimento da injustiça da penalidade.

(E)

pela autoridade que houver determinado a aplicação
da pena de exoneração, desde que requerido pelo
interessado.

Talvez fosse o caso – para se avaliar a pesquisa de
Johnson – de se estudar o comportamento de comunidades que não têm acesso à TV.

_________________________________________________________

15. Considerando-se o contexto, constituem uma causa e seu
efeito, nesta ordem, as ações representadas por
(A)

número de horas / passa assistindo.

(B)

proclamar nossa nostalgia / renunciar à divisão
constante.

(C)

fiquemos no zapping / ou que paremos para sonhar.

(D)

A TV confirma uma idéia / que está sempre conosco.

(E)
4

insubordinação básica / muita violência moderna.
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18.

No que tange à posse dos funcionários civis do Estado de
Pernambuco, considere as afirmações abaixo:

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO
21.

I. Não haverá posse nos casos de promoção e reinte-

Considere a seqüência de figuras abaixo.

gração.

II. Dentre outros casos, é facultado a posse por
procuração, quando o nomeado estiver ausente do
Estado.

III. O decurso do prazo para a posse sem que esta se
realize, importa na demissão do aprovado em concurso público.

?

IV. A requerimento do interessado, o prazo para a
posse poderá ser prorrogado, por justa causa, por
até 180 (cento e oitenta) dias.

A figura que substitue corretamente a interrogação é:

É correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

(A)

(B)

(C)

(D)

_________________________________________________________

(E)
19.

O funcionário estável, no caso de extinção ou declaração
de desnecessidade do cargo pelo Poder Executivo, será
(A)

demitido, com direito a indenização calculada com
base no tempo de efetivo exercício.

(B)

exonerado, sem direito a indenização relativa ao
tempo de serviço.

(C)

posto em disponibilidade remunerada, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

(D)

revertido para a inatividade.

(E)

readaptado em qualquer cargo dentro do mesmo
órgão público.

_________________________________________________________

22.

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

(A)

(B)

do funcionário suspenso disciplinarmente ou do que
esteja licenciado, na época da promoção, para tratar
de assuntos de interesse particular, obedecerá ao
critério do merecimento.

Assinale a alternativa que substitui corretamente a interrogação na seguinte seqüência numérica: 8 12 24 60 ?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

É certo que, a promoção

Lenin e Rasputin não existiram.
Lenin não existiu.
Rasputin existiu.
Rasputin não existiu.
Lenin existiu.

_________________________________________________________

23.

20.

Se Rasputin não tivesse existido, Lenin também não
existiria. Lenin existiu. Logo,

56
68
91
134
168

_________________________________________________________

24.

Assinale a alternativa que completa a série seguinte:
J J A S O N D ?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

obedecerá alternadamente aos critérios do merecimento e disponibilidade do agente público.

J
L
M
N
O

_________________________________________________________

(C)

será realizada no semestre posterior àquele em que
ocorrer a vaga.

(D)

é a elevação do funcionário, em caráter efetivo, à
classe imediatamente superior à que pertence na
respectiva série.

(E)

por merecimento do funcionário em exercício de
mandato eletivo estadual ocorrerá, obrigatoriamente,
no início de cada legislatura.

TJUPE-Conhecimentos Gerais3

25.

Assinale a alternativa correspondente ao número de cinco
dígitos no qual o quinto dígito é a metade do quarto e um
quarto do terceiro dígito. O terceiro dígito é a metade do
primeiro e o dobro do quarto. O segundo dígito é três
vezes o quarto e tem cinco unidades a mais que o quinto.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17942
25742
65384
86421
97463
5
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27.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Atenção:

Para responder às questões de números 26 a 30
considere integralmente o seguinte enunciado:

Um funcionário de um órgão judiciário é incumbido pelo

O acesso por pessoas não autorizadas é um forte indicativo para que
(A)

seja usada uma senha de proteção na gravação do
arquivo.

(B)

o Windows Explorer não permita leitura, mas somente gravação de arquivos.

(C)

o arquivo seja gravado em pasta não compartilhável.

(D)

backups diários do arquivo sejam realizados.

(E)

o arquivo seja gravado somente em mídia removível.

supervisor, de redigir um texto que contenha aproximadamente
2000 palavras, não podendo conter erros de sintaxe ou
ortográficos. O texto, composto de letras e números, deve
receber cálculos feitos em determinadas células de uma
planilha eletrônica, cujos resultados deverão ser preservados na
planilha, devendo ser salvo para posterior recuperação. O
supervisor solicita, ainda, que todo o cuidado seja tomado no
caso de perda do original e também quanto ao acesso ao texto

_________________________________________________________

28.

Ao salvar o arquivo que contém o texto, o Windows
Explorer

por pessoas não autorizadas. Após a conclusão, o texto deve
ser encaminhado via correio eletrônico sem identificação dos
destinatários. O texto também deve ser publicado em uma

(A)

não tem como reconhecer o seu tamanho.

(B)

irá classificá-lo com Tamanho e Tipo mas não com
Data de modificação.

(C)

não tem como classificar o seu tipo.

(D)

somente poderá identificar o seu tipo.

(E)

irá classificá-lo com Tamanho, Tipo e Data de modificação.

página Web interna da organização mas que seja somente
acessado por pessoas autorizadas. Uma parte do texto
solicitado deve ser obtido na Web mediante pesquisa de
determinadas palavras-chave fornecidas pela chefia. Após a
conclusão deverão ser tiradas vinte cópias do texto em papel
timbrado do órgão que serão entregues pessoalmente pelo
supervisor aos destinatários.
O ambiente operacional de computação disponível para

_________________________________________________________

29.

realizar estas operações envolve o uso do MS-Windows, do
MS-Office, das ferramentas Internet Explorer e de correio

Alternativamente, o salvamento do arquivo pelo editor de
textos poderá
(A)

ser feito na RAM.

(B)

ser realizado na EPROM.

(C)

ocorrer tanto no disco rígido quanto em uma mídia
removível.

(D)

ser realizado diretamente em um slot da placa-mãe.

(E)

ser realizado na ROM.

eletrônico, em português e em suas versões padrões mais
utilizadas atualmente.
Observação: Entenda-se por mídia removível disquetes, CD’s e DVD’s
graváveis, Pen Drives (mídia removível acoplada em portas do tipo USB) e outras funcionalmente semelhantes.

26.

A determinação "não podendo conter erros de sintaxe ou
ortográficos" quer dizer ao funcionário que, para auxiliá-lo
nessa tarefa, ele deve

_________________________________________________________

(A)

usar a Configuração automática do MS-Office contida no menu Configurar.

30.

Após a conclusão, o texto deve ser encaminhado via
correio eletrônico sem identificação dos destinatários.
Portanto, deverá ser utilizado o campo

(B)

acionar uma função específica do MS-Word.

(A)

“Para” do navegador.

(C)

usar a Correção ortográfica do MS-Word acionada a
partir do menu Formatar.

(B)

“Cc” da ferramenta de correio eletrônico.

(D)

acionar a Configuração automática do MS-Word
dentro do Windows Explorer.

(C)

“Para” da ferramenta de correio eletrônico.

(D)

“Cco” da ferramenta de correio eletrônico.

(E)

“Cco” do navegador.

(E)
6

acionar a Ortografia e gramática do MS-Office dentro
do Windows Explorer.
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33.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

Considere as afirmativas abaixo para realizar a propedêutica pulmonar.

O processo de enfermagem é tradicionalmente descrito
em cinco fases por meio de atividades que o enfermeiro
deve realizar em cada uma delas.

I. A freqüência respiratória normal é de, aproxima-

I. Determinar o que precisa ser feito para atingir os

II. Na respiração de Cheyne-Stokes, a respiração au-

damente, 8 a 16 movimentos respiratórios por minuto em adultos.

menta e diminui de forma cíclica, fazendo com que
períodos de respiração profunda se alternem com
períodos de apnéia.

resultados desejados.

II. Verificar se as metas foram alcançadas.
III. Os ruídos respiratórios vesiculares têm timbre baixo
e intensidade suave, podendo ser ouvidos nos
pulmões, longe da traquéia e grandes brônquios.

III. Pensar em quais informações coletar.
IV. Fazer a prescrição de enfermagem.

IV. Os ruídos respiratórios brônquicos têm timbre alto e
intensidade alta, podendo ser ouvidos perto das
grandes vias (manúbrio e escápulas).

V. Pensar sobre o significado dos dados coletados.

V. Na inspeção, é possível identificar áreas de hiperVI. Realizar ações para ajudar o paciente a atingir as

sensibilidade e dor, avaliar frêmito tátil ou vocal.

metas estabelecidas.
O enfermeiro deve avaliar e identificar alterações respiratórias APENAS em

VII. Interpretar os dados coletados.
As fases de Planejamento e Diagnóstico correspondem,
respectivamente, APENAS em
(A)

I e II, III e V.

(B)

I e III, IV e V.

(A)

I, II e III.

(B)

I, III e V.

(C)

II, III e IV.

(D)

II, IV e V.

(E)

III, IV e V.

_________________________________________________________

(C)

I e IV, V e VII.
34.

(D)

(E)

II e III, VI e VII.

III e IV, V e VI.

_________________________________________________________

32.

No que diz respeito ao exame físico da região abdominal,
o enfermeiro deve saber reconhecer que
(A)

os ruídos intestinais podem estar alterados na
diarréia, na obstrução intestinal, no íleo paralítico e
na peritonite.

na inspeção abdominal é normal observar a peristalse e assimetria.

(C)

para o relaxamento e exposição plena do abdome,
na avaliação abdominal, o paciente deve ficar em
decúbito dorsal com os braços elevados acima da
cabeça.

(A)

anfotérico.

(B)

aniônico.

(C)

catiônico.

(D)

enzimático.

(E)

não iônico.

_________________________________________________________

35.
(B)

Na Unidade Central de Material, o detergente mais indicado para ajudar na limpeza de artigos odonto-médicohospitalares é do tipo

Segundo a Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro
Cirúrgico (SOBECC), ao auxiliar de enfermagem, membro
da equipe de um centro de material e esterilização, cabem
várias atividades EXCETO:
(A)

recepção e limpeza de artigos médico hospita-lares.

(B)

preparo, esterilização, armazenamento e distribuição de artigos médico hospitalares.

(C)

recepção e preparo de roupas limpas.

(D)

na percussão abdominal, o predomínio do timpanismo é considerado disfunção orgânica.

(D)

participação em reuniões de enfermagem e de
avaliação do serviço de acordo com a solicitação do
enfermeiro.

(E)

a presença de hérnias e tumores viscerais provocam
alterações abdominais simétricas.

(E)

leitura dos indicadores biológicos, de acordo com as
rotinas da instituição.

TJUPE-Anal-Jud-Enfermeiro-P16
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36.

39.

Projeto de pesquisa que envolve seres humanos deve
considerar alguns princípios éticos, tais como:
(A)

Beneficência, que objetiva a obtenção de resul-tados
diretos para o pesquisado.

(B)

Respeito à autonomia individual que envolve a
ponderação entre riscos previsíveis e benefícios esperados.

(C)

(D)

(E)

Consentimento livre e esclarecido nos casos de
pesquisas que coletem dados mais abrangentes que
os objetivos delineados no projeto.
Justiça distributiva que requer que a extensão dos
resultados seja regulada pela noção de iniqüidade.

(A)

125 mg/dia.

(B)

72 mg/dia.

(C)

60 mg/dia.

(D)

50 mg/dia.

(E)

34 mg/dia.

_________________________________________________________

40.

Não-maleficência, que após obtenção do consentimento, exime o pesquisador de dar suporte ao
pesquisado nos casos de ocorrência de danos.

_________________________________________________________

37.

Sabendo-se que a dose de um determinado anti-histamínico para o adulto é de 250 mg/dia, pergunta-se: quanto
deste medicamento deverá ser administrado a uma criança com 3 anos de idade e 20 kg de peso?

A terapêutica assistencial dos pacientes com diabetes
mellitus baseia-se em
(A)

dieta, exercícios físicos regulares, monoterapia à
base de insulina e educação em diabetes.

(B)

antidiabéticos orais e/ou insulinoterapia, dieta, automonitorização domiciliar e exercícios físicos regulares.

(C)

educação em diabetes, terapêutica medicamentosa
adequada, dieta, exercícios e monitorização domiciliar.

(D)

automonitorização domiciliar, insulinoterapia e antidiabéticos orais, exercícios físicos e educação em
diabetes.

(E)

insulinoterapia, dietoterapia, automonitorização domiciliar e acompanhamento ambulatorial.

Segundo o Código de Ética dos profissionais de enfermagem é
(A)

dever comunicar à Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Estadual, fatos que infrinjam preceitos do Código de Ética.

(B)

considerada circunstância agravante de uma infração realizar atos sob coação e/ou intimidação.

(C)

dever colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em casos de epidemia e catástrofe, o que poderá reverter em abono de infrações cometidas no exercício profissional.

(D)

considerado como iniciativa pessoal e livre a participação em órgãos de classe, dispensando, portanto
o envolvimento dos colegas visando facilitar essa
participação.

_________________________________________________________

(E)

proibido assinar as ações de enfermagem que não
foram executadas por você, bem como permitir que
outro assine as que você executou.

_________________________________________________________

38.

41.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer − INCA é
correto afirmar que
(A)

a prevenção primária do câncer de mama inclui o
auto-exame das mamas, exame clínico e mamografia.

(B)

o câncer de estômago pode ser controlado através
de medidas de prevenção secundária como por
exemplo, implementação de dieta composta de vegetais crus e de alimentos ricos em fibras.

(C)

a neoplasia pulmonar é uma doença de alta letalidade, de sobrevida cumulativa estimada em 11% e
que não apresenta, ainda, ações profissionais direcionadas para a redução da exposição da população
ao principal fator de risco.

(D)

o teste do PSA (Antígeno Prostático Específico) é
usado como medida primária para detectar o câncer
de próstata, pois é bastante específico e de baixo
custo.

(E)

a sobrevida cumulativa do câncer de cólon e reto é
estimada em 44%, refletindo seu bom prognóstico e
baixa mortalidade.

De acordo com a estratégia AIDIPI, as ações de enfermagem para promoção à saúde, prevenção e tratamento
da criança com diarréia aguda e desidratação incluem:

I. Hidratação e aleitamento materno.
II. Suspensão da dieta infantil com os alimentos
habituais.

III. Imunizações conforme calendário oficial.
IV. Suspensão do aleitamento materno.
V. Educação da mãe para a saúde.
É correto o que se afirma APENAS em
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(A)

I, II e V.

(B)

I, III e V.

(C)

II, III e IV.

(D)

II e IV.

(E)

IV e V.
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42.

44.

No contexto atual, as úlceras de pressão representam um
dos principais indicadores de qualidade de assistência de
enfermagem, assim sendo, o enfermeiro deve saber que:

I. Úlceras de pressão são áreas de necrose que
tendem a desenvolver-se quando o tecido é comprimido entre a pele e uma superfície externa.

A pré-eclâmpsia/eclâmpsia representa a primeira causa de
morte materna no Brasil e determina o maior número de
óbitos perinatais, além do aumento significativo do número
de neonatos com seqüelas quando sobrevivem aos danos
da hipóxia cerebral. Em vista disso, os principais sinais e
sintomas que o enfermeiro deve reconhecer são:

I. Aumento dos batimentos cardíacos fetais e da mãe;
II. A classificação das úlceras de pressão mais comu-

hematúria.

mente aceita é aquela que engloba 4 estágios e é
dada pela National Pressure Ulcer Advisory Panel.

II. Cefaléia e dor epigástrica.

III. A úlcera de pressão tem como fator etiológico mais

III. Edema de face, mãos e sacro; escotomas.

importante a pressão nos aspectos de intensidade,
duração e tolerância tissular.

IV. Oligúria e alterações de comportamento.

IV. Na avaliação de risco para o desenvolvimento de

V. Poliúria e vertigens.

úlceras de pressão devem ser considerados os seguintes aspectos: mobilidade, umidade e incontinência.

VI. Febre (tremores) e dor pélvica constante.
É correto o que se afirma APENAS em

V. Na terapia tópica em feridas deve-se utilizar agentes de limpeza, desbridantes e antibióticos para
acelerar o processo de cicatrização.

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

É correto o que se afirma APENAS em
(A)

I, II e III.

(B)

I e IV.

(C)

II, IV e V.

(D)

II e V.

(E)

III e V.

_________________________________________________________

45.

O Suporte Básico de Vida define uma seqüência de ações
que podem salvar uma vida. Essa seqüência inicial consiste em
(A)

aproximar-se da vítima, avaliar o nível de consciência, chamar o sistema de emergência e iniciar o
"ABC" das manobras.

O Manual Técnico do Ministério da Saúde − MS relativo à
atenção no Pré-natal e Puerpério preconiza que o exame
físico específico da gestante, realizado pelo enfermeiro,
deve incluir:

(B)

iniciar imediatamente as manobras de RCP.

(C)

chamar o sistema de emergência e depois iniciar as
manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

I. exame de mamas e palpação obstétrica; inspeção

(D)

providenciar remoção da vítima do local para um
centro especializado para atendimento.

(E)

pedir para que outro socorrista ajude a fazer as
manobras de RCP.

_________________________________________________________

43.

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

dos genitais externos.

II. determinação do peso, da altura e medida da
pressão arterial.

_________________________________________________________

III. identificação da situação e apresentação fetal e
medida da altura uterina.

46.

IV. palpação da tireóide e de todo o pescoço, região
cervical e axilar.

Durante a realização das manobras de RCP em adultos, a
proporção entre ventilação e compressão torácica para um
ou dois socorristas é:
(A)

V. ausculta dos batimentos cardíacos fetais e toque
vaginal.

VI. inspeção da pele e das mucosas e exame dos
membros inferiores.

1 ventilação para 5 compressões.

(B)

1 ventilação para 15 compressões.

(C)

2 ventilações para 5 compressões.

(D)

2 ventilações para 15 compressões.

(E)

2 ventilações para 30 compressões.

_________________________________________________________

É correto o que se afirma APENAS em
(A)

I, II e VI.

(B)

I, III e V.

(C)

III, IV e V.

(D)
(E)

II, III e IV.
I, IV e VI.

TJUPE-Anal-Jud-Enfermeiro-P16

47.

São manifestações que podem indicar um estado de
choque circulatório devido a uma hemorragia interna ou
externa:
(A)

pulso rápido e fraco.

(B)

sudorese facial e palidez intensa.

(C)

sede intensa e alteração do estado mental.

(D)

bradipnéia, bradicardia e taquisfigmia.

(E)

polaciúria, sudorese intensa e taquipnéia.
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48.

53.

Durante uma crise convulsiva deve-se adotar os seguintes
procedimentos:
(A)

manter o indivíduo deitado, em decúbito lateral, com
uma proteção sob sua cabeça.

(B)

afastar ou acolchoar os objetos ao redor do paciente
evitando traumas.

(C)

não tocar na saliva de uma pessoa com crise
convulsiva pois esta é contagiosa.

(D)

segurar ao máximo os movimentos do indivíduo para
que este não se traumatize.

(E)

interpor, entre os dentes do indivíduo, uma proteção
para evitar ferimentos de boca e língua.

Para se obter dados mais reais da composição corpórea
do indivíduo, a antropometria faz uso de outras medidas
que não sejam o peso e a altura. A circunferência da
cintura, freqüentemente usada para avaliar fator de risco
para doenças cardiovasculares, é medida colocando-se a
fita métrica
(A)

na maior área entre a cicatriz umbilical e a crista
ilíaca.

(B)

na menor área entre o rebordo costal e a cicatriz
umbilical.

(C)

na menor área entre a cicatriz umbilical e a crista
ilíaca.

(D)

na linha umbilical.

(E)

nas cristas ilíacas.

_________________________________________________________

49.

o

Segundo a RDC n 307 (Brasil, 2002), as dimensões
mínimas para a área física de recepção, descontaminação
e lavagem de artigos e a distância mínima entre as
autoclaves na área de esterilização física são, respectivamente,
(A)

20 m2 e 40 cm.

(B)

100 m2 e 50 cm.

(C)

30 m2 e 10 cm.

(D)

8 m2 e 20 cm.

(E)

4 m2 e 30 cm.

_________________________________________________________

54.

_________________________________________________________

50.

Os casos de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao
Trabalho (DORT) podem ser evitados, nos casos dos
digitadores, com a
(A)

realização de diagnóstico precoce por meio de
cintilografia óssea.

(B)

interrupção da digitação por 15 minutos a cada 50
minutos de trabalho, com realização de ginástica
laboral nesse intervalo.

(C)

melhoria ergonômica das condições de trabalho com
alternância nos postos de trabalho.

(D)

indicação de uso de miorrelaxantes quando o posto
de trabalho não permite a diversificação das tarefas
com solicitação de vários grupos musculares.

(E)

realização de eletroneuromiografia a cada 3 anos de
trabalho.

O invólucro compatível com a esterilização por calor seco
é o de
(A)

papel crepado.

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

caixa metálica.
filme transparente.
papel grau cirúrgico.
tecido de algodão.

_________________________________________________________

51.

Em relação à biossegurança no controle da transmissão
de tuberculose multiresistente, uma das medidas de
proteção respiratória é o uso de máscara

_________________________________________________________

(A)

(B)

N95 para profissionais de saúde e cirúrgica para
pacientes confirmados e suspeitos.
cirúrgica para pacientes suspeitos e para profissionais de saúde.

(C)

cirúrgica para profissionais de saúde e N95 para
pacientes confirmados.

(D)

N95 para profissionais de saúde e para pacientes
confirmados e suspeitos.

(E)

cirúrgica para pacientes confirmados e para profissionais de saúde.

_________________________________________________________

52.

A conservação de vacinas inclui cuidados como os que
constam em:
(A)

uso de geladeira exclusiva para imunobiológicos e
manutenção de temperatura abaixo de 12 °C para as
vacinas virais.

(B)

disposição dos frascos de vacinas em caixas perfuradas de papelão ou plástico e temperatura abaixo
de 2 °C para as vacinas bacterianas.

(C)

colocação de frascos de água e sal na parte inferior
da geladeira e manutenção da temperatura entre 8 e
10 °C.

(D)

abertura da porta da geladeira de estoque de vacinas o menor número de vezes possível no dia e
manutenção da temperatura entre 4 e 8 °C.

(E)

controle da temperatura no mínimo duas vezes ao
dia e colocação dos diluentes de vacinas nas prateleiras superiores da geladeira ou na porta.

No processo de cicatrização de uma lesão o desenvolvimento de tecido de granulação ocorre na fase
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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55.

reparadora.
cíclica.
inflamatória.
intersticial.
proliferativa.
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56.

João tem 45 anos e procura a sala de vacinação para
atualizar seu esquema vacinal. Ele vai viajar a trabalho
para Goiânia. Apresenta carteira de vacina e presta as
seguintes informações sobre seu estado vacinal:
−
−
−
−
−

59.

vacina dupla adulto − tomou uma dose no dia
25/08/2005 e outra em 25/02/2006.
vacina contra febre amarela − não recebeu nenhuma
dose.
vacina contra sarampo, caxumba e rubéola − não
recebeu nenhuma dose.
vacina contra gripe − tomou uma dose em 30/06/04.
vacina contra pneumonia − não recebeu nenhuma
dose.

Respeitando as atuais orientações do Ministério da Saúde,
deve-se aplicar as vacinas
(A)

dupla adulto e contra febre amarela.

(B)

contra gripe e contra sarampo, caxumba e rubéola.

(C)

contra febre amarela, pneumonia e a dupla adulto.

(D)

contra sarampo, caxumba e rubéola e contra febre
amarela.

(E)

dupla adulto, contra gripe e pneumonia.

Em relação às características das hepatites virais é
correto afirmar que a
(A)

A pode ser fulminante em 20% dos casos, tem
transmissão fecal oral e período de incubação de até
90 dias.

(B)

B tem transmissão percutânea, o doente pode desenvolver um estado de portador crônico e nos casos de icterícia acentuada há colestase associada.

(C)

C tem transmissão sexual e pelo leite materno, pode
ser diagnosticada com a pesquisa de anticorpos por
testes de ensaio imunoenzimático (Elisa), e os
marcadores anti-VHC estão presentes apenas na
fase pré-ictérica.

(D)

A e C não desenvolvem o estado de portador crônico, impedem a doação de sangue, e os anticorpos
da classe IgM podem persistir por até 6 meses após
a infecção.

(E)

B e C podem evoluir para fulminante em 30% dos
casos. Ambas têm transmissão parenteral e podem
ser prevenidas com vacinação no primeiro ano de
vida.

_________________________________________________________

57.

o

Segundo a Portaria n 5 de 2006 do Ministério da Saúde,
são de notificação compulsória em todo o território
nacional, dentre outros, os casos suspeitos de
(A)

sarampo, tétano neo-natal e cancro mole.

(B)

hanseníase, linfogranuloma venéreo e peste.

(C)

botulismo, sífilis em gestantes e febre tifóide.

(D)

varíola, gonorréia e leishmaniose visceral.

(E)

poliomielite, donovanose e hantavirose.

_________________________________________________________

60.

Existem duas formas de dengue: a clássica e a hemorrágica. A dengue clássica
(A)

e a hemorrágica podem levar a pessoa à morte. De
acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, cerca de 35% das pessoas com dengue hemorrágica
morrem. O objetivo do Ministério da Saúde é que
esse número seja reduzido a menos de 5%.

(B)

e a hemorrágica são causadas pelo mesmo vírus.
Porém, a clássica pelos sorotipos DEN-1, DEN-2 e a
hemorrágica pelos DEN-3 e DEN-4. A infecção por
um deles confere proteção permanente para o outro
sorotipo.

(C)

apresenta os mesmos sintomas da hemorrágica com
exceção da presença de sangramento pelo nariz,
boca e gengivas freqüentes na dengue hemorrágica.

(D)

apresenta-se geralmente com febre, dor de cabeça,
no corpo, nas articulações e por trás dos olhos. A
dengue hemorrágica é a forma mais severa da
doença, além dos sintomas citados, é possível ocorrer sangramento e ocasionalmente choque.

(E)

diferencia-se da hemorragia pela forma de transmissão e pela gravidade do quadro ocasionada pela
menor virulência do agente etiológico.

_________________________________________________________

58.

Numa determinada empresa você identificou numa
campanha de busca ativa de tuberculose uma pessoa com
resultado de baciloscopia de escarro positiva +. Sua
conduta deve ser, além de providenciar o início imediato
do tratamento do paciente,
(A)

recomendar isolamento respiratório do doente no
domicílio até a negativação do exame e pedir cultura
de escarro dos contatos domiciliares que tenham
sintomatologia associada a tuberculose ou a Aids.

(B)

pedir radiografia de tórax dos adultos que moram
com o doente e iniciar quimioprofilaxia para as
crianças abaixo de 7 anos independente do estado
vacinal.

(C)

aplicar teste tuberculínico nas pessoas que dividem
ambiente de trabalho com o doente e realizar vacina
BCG id nos comunicantes domiciliares do caso.

(D)

pedir teste HIV do doente, caso o mesmo tenha
apresentado perda de peso significativa e vacinar
com BCG id as crianças que apresentem teste
tuberculínico maior que 10 mm.

(E)

notificar o caso à autoridade sanitária e orientar a
realização do exame de escarro aos contatos
domiciliares que apresentem tosse há mais de
3 semanas.
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