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Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
• corresponde a sua opção de cargo
• contém 55 questões, numeradas de 1 a 55
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.
VOCÊ DEVE:
- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, fazendo um traço bem forte no quadrinho que aparece abaixo
dessa letra.
ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Novembro/2003

w ww.pciconcursos.com.br

MODELO − Opcao de Cargo S11, Tipo

1

04/11/03 - 10:11

1.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atenção:

As questões de números 1 a 10 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

Conclui-se do texto que o futuro da Amazônia deverá
(A)

encontrar-se na exploração, até mesmo por laboratórios internacionais, de seus recursos naturais.

(B)

estar na realidade comercial de seus produtos,
extremamente valorizados nos outros países,
especialmente os europeus.

Um dos resultados da política de derrubada da floresta

(C)) basear-se na enorme possibilidade de aproveitamento de seus recursos, tendo em vista sua
biodiversidade.

para a formação de pastagens foi a criação de imensas
propriedades rurais com baixa produtividade e geração de poucos empregos. De acordo com o último Censo Agropecuário do
IBGE, as propriedades com área maior do que 2.000 hectares,

(D)

situar-se num grande número de propriedades rurais
de criação de gado, pois o cultivo de grãos é pouco
produtivo.

(E)

respeitar a necessidade de ocupação de sua vasta
área, por populações originárias de outras regiões,
com atividades diferenciadas.

na Amazônia, correspondem a apenas 1,6% do número total de
estabelecimentos rurais da região, mas abrangem 56% da área
total ocupada. É uma concentração de terra anacrônica, que vai
contra tudo o que já se aprendeu sobre o valor social da terra e
a necessidade de aproveitar racionalmente os recursos

_________________________________________________________

2.

naturais.

A idéia em torno da qual se desenvolve o texto é:
(A)) A floresta vale mais em pé do que derrubada e
queimada.

A pequena propriedade, se bem administrada, dá mais
lucro e gera muito mais empregos. Um estudo feito por

(B)

A comercialização de produtos da floresta rende
divisas para o Brasil.

(C)

O homem branco precisa conquistar plenamente a
Amazônia.

(D)

Comunidades indígenas deveriam tornar-se as
legítimas proprietárias da Amazônia.

(E)

O turismo é a única possibilidade de obtenção de
rendimentos na região.

agrônomos da USP mostrou, por exemplo, que o extrativismo
da castanha numa pequena área na região de Xapuri, no Acre,
gerou remuneração de até 48 reais por dia para os
trabalhadores, muito superior aos 6 reais por dia obtidos com a
produção de arroz, milho e feijão nas áreas desmatadas. E isso
sem derrubar uma só árvore da floresta. Mais uma prova de que
a floresta vale muito mais em pé do que derrubada e queimada.
O conhecimento dos pontos fracos e da potencialidade

_________________________________________________________

3.

da floresta é, certamente, a única maneira de explorá-la sem
destruí-la. Isso fica claro quando se analisa o potencial da

É uma concentração de terra anacrônica, que vai contra
o
tudo o que já se aprendeu... (final do 1 parágrafo)
A opinião acima baseia-se

biodiversidade da floresta. Estima-se que a Amazônia esconda
10.000 substâncias que no futuro terão grande valor para as

(A)

no pequeno lucro oferecido aos proprietários dos
rebanhos, em conseqüência da dificuldade em
manter as áreas de pastagens.

(B)

no fato de que o extrativismo de sementes das
árvores da floresta rende bem mais aos moradores
do que o cultivo de produtos agrícolas.

(C)

na noção de que manter a floresta intocada é o
melhor para a região, apesar dos evidentes
prejuízos econômicos resultantes desse fato.

indústrias química e farmacêutica. Segundo dados da Empresa
Brasileira de Biotecnologia, bastaria o Brasil assegurar a
propriedade de 100 patentes para ganhar até um bilhão de
dólares por ano com a comercialização de produtos.
Além disso, ninguém mais defende que toda presença
do homem branco precisa ser eliminada da floresta, como se

(D)) no baixo aproveitamento das áreas desmatadas da
floresta, com o fim dos recursos naturais e pequeno
número de empregos gerados.

chegou a afirmar no passado. Mesmo a idéia de criar bolsões
de floresta cercados a cadeado desapareceu, evoluindo para o
conceito de corredores ecológicos, com diversos graus de

(E)

presença humana, de acordo com as características do lugar. A
nova visão abriu várias linhas de pesquisa sobre como explorar
a floresta com a presença do homem civilizado. E uma opção
mais evidente é a do ecoturismo, que cresce no mundo todo. Só
na Amazônia, o ecoturismo poderia render 13 bilhões de
dólares por ano se a floresta tiver a infra-estrutura necessária.
Os chamados "hotéis de selva", que hoje estão concentrados

no reduzido número de habitantes envolvidos em
alguma atividade econômica, em relação à enorme
extensão geográfica da região.

_________________________________________________________

4.

É correto afirmar que, considerando-se o contexto,
corredores ecológicos são
(A)

pedaços equivalentes aos antigos bolsões intocados
da floresta.

principalmente às margens do rio Negro, nas proximidades de

(B)) trechos com presença humana controlada, em
defesa do ecossistema.

Manaus, atraem cada vez mais turistas estrangeiros e são a

(C)

locais sem qualquer interferência ou presença
humana.

(D)

regiões
destinadas
internacional.

(E)

locais devidamente preparados para atender ao
turismo interno.

maior prova de que o turismo pode ajudar o desenvolvimento da
floresta de forma sustentável. Mais uma vez, fica provado que a
floresta em pé vale muito mais do que no chão.
(Adaptado de Superinteressante, especial Ecologia, dezembro
de 2001, p. 56-59)

2

apenas

ao

ecoturismo
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9.

E isso sem derrubar uma só árvore da floresta. (7a e 8a
o
linhas do 2 parágrafo)

A concordância está correta apenas na frase:
(A)

As tradições das tribos indígenas da Amazônia
precisa ser preservado, assim como o conhecimento
acumulado por elas.

(B)

A devastação da floresta, especialmente por
madeireiras da Malásia, que já opera livremente na
região, devem ser combatidas.

(C)

É necessário acumular informações sobre a fauna e
a flora e também sobre as culturas indígenas, que
no futuro será investida em desenvolvimento.

O pronome grifado acima refere-se, no texto,
(A)

ao aumento das áreas desmatadas.

(B)

ao maior número de empregos.

(C)

à existência de pequenas propriedades.

(D)

ao desenvolvimento de estudos na região.

(E)) à maior remuneração dos trabalhadores.
_________________________________________________________

6.

1 04/11/03
− MODELO
- 10:11

(D)) Criaram-se várias unidades federais de conservação, cuja preocupação maior está na preservação do
banco genético da floresta.

Estima-se que a Amazônia esconda 10.000 substâncias...
o
(meio do 3 parágrafo)
A forma verbal grifada na frase acima indica

(E)
(A)

uma realidade concreta.

_________________________________________________________

(B)) um fato provável.
(C)

uma dúvida pertinente.

(D)

uma afirmação futura.

(E)

uma afirmativa improvável.

10.

Há palavras escritas de modo INCORRETO na frase:
(A)

O grande desafio, na Amazônia, será o de explorar
as imensas riquezas da região, inclusive os recursos
minerais, sem precisar exterminar a floresta.

(B)

É imprescindível conciliar interesses de proprietários
e a exploração sustentada da floresta, em benefício
do meio ambiente.

(C)

Dificilmente a cultura da soja terá, no cerrado
amazônico, o mesmo sucesso econômico que
obteve na região do Centro-Oeste.

(D)

Nos projetos que buscam soluções para a Amazônia
deve ser considerada a enorme diversidade
ecológica e social dessa região.

_________________________________________________________

7.

... correspondem a apenas 1,6% do número total de estao
belecimentos... (6a linha do 1 parágrafo)
O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo grifado
na frase acima está em:
(A)) O desmatamento da floresta necessita de um
controle oficial mais rígido.
(B)

Algumas tribos indígenas fazem a exploração
sustentada da madeira da floresta.

(C)

A população indígena da Amazônia vive principalmente em 556 áreas reconhecidas pela Funai.

(D)

Uma área de floresta equivalente à França já foi
desmatada na região amazônica.

(E)

Torna-se necessária a fiscalização das ações ilegais
na região amazônica.

Os povos indígenas brasileiros começaram ...... registrar,
...... partir da década de 1990, um crescimento
demográfico superior ...... média geral do país.
As lacunas da frase apresentada estão corretamente
preenchidas por
(A)

a -

a

- a

(B)

a -

à

- à

(C)) a -

a

- à

(D)

à -

à

- à

(E)

à -

à

- a

(E)) O escesso de humidade, resultado do intenso
regime de chuvas na Amazônia, prejudica o
desenvolvimento da agricultura na região.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

8.

Investimentos feitos na criação de reservas
indígenas resultou num leve aumento da população,
que giram em torno de 300.000, na Amazônia.

11.

Um auxiliar de enfermagem pretende usar a menor
quantidade possível de gavetas para acomodar 120 frascos de um tipo de medicamento, 150 frascos de outro tipo
e 225 frascos de um terceiro tipo. Se ele colocar a mesma
quantidade de frascos em todas as gavetas, e medicamentos de um único tipo em cada uma delas, quantas
gavetas deverá usar?
(A))

33

(B)

48

(C)

75

(D)

99

(E)

165

TRE-AM-Conhecimentos Gerais 6

3

w ww.pciconcursos.com.br

MODELO − Opcao de Cargo S11, Tipo
12.

1

04/11/03 - 10:11

Alguns técnicos judiciários foram designados para prestar

16.

serviços de segurança em alguns setores da Justiça Elei-

Um capital foi aplicado a juro simples e, ao final de 3 anos
e 4 meses, teve o seu valor triplicado. A taxa mensal
dessa aplicação foi de

toral: X deles para executar a fiscalização de material para
votação e, os Y restantes, junto aos órgãos apuradores.
3
Se X é igual aos
de Y, então, em relação ao total de
5
agentes designados, X corresponde a
(A)

40%

(D)

60%

(E)

62,5%

(B)

4%

(D)

6%

(E)

7,5%

_________________________________________________________

17.

Certo dia, um técnico judiciário observou que o triplo do
número x, de documentos por ele arquivados, excedia de

_________________________________________________________

13.

2,5%

(C)) 5%

25%

(B)) 37,5%
(C)

(A)

12 unidades a terça parte do número y, de documentos

Para executar a tarefa de manutenção de 111 microcomputadores, três técnicos judiciários dividiram o total de
microcomputadores entre si, na razão inversa de suas
respectivas idades: 24, 30 e 36 anos. Assim sendo, o
técnico de 30 anos recebeu

que havia protocolado. Se a razão entre x e y, nessa
1
ordem, é , então x + y é igual a
5
(A)

46

(B)

48

4 micros a menos do que o de 24 anos.

(C)

52

6 micros a menos do que o de 36 anos.

(D)) 54

(A)

2 micros a mais do que o de 24 anos.

(B)

4 micros a menos do que o de 36 anos.

(C)
(D)

(E)) 9 micros a menos do que o de 24 anos.

(E) 60
_________________________________________________________
_________________________________________________________
14.

Uma impressora é capaz de imprimir as 1 275 páginas de
um texto se operar ininterruptamente por 1 hora e 15
minutos. Operando nas mesmas condições, outra
impressora, cuja velocidade de impressão é de 20 páginas
por minuto, imprimiria o mesmo texto em

18.

(A)

1 hora, 30 minutos e 45 segundos.

Alguns técnicos judiciários decidiram dividir igualmente
entre si as 300 páginas de um texto a ser digitado.
Entretanto, um deles foi designado para outra atividade e,
assim, coube a cada um dos outros digitar 15 páginas a
mais que o combinado. O número de páginas que cada
técnico digitou foi

(B)

1 hora, 20 minutos e 30 segundos.

(A)

(C)

1 hora, 13 minutos e 15 segundos.

(B)) 75

(D)) 1 hora, 3 minutos e 45 segundos.
(E)

(C)

72

(D)

65

(E)

60

1 hora, 1 minuto e 15 segundos.

_________________________________________________________

15.

80

Publicado o edital de licitação para a compra de 20 monitores de vídeo para microcomputadores, duas empresas
apresentaram as seguintes propostas:
−

R$ 870,00 a unidade; 10% de desconto sobre o valor
total da compra de 10 ou mais unidades.

−

R$ 900,00 a unidade; 15% de desconto sobre o valor
total da compra de 15 ou mais unidades.

Optando pela melhor dessas duas propostas, a entidade
economizará

_________________________________________________________

19.

Se os 13,56 litros de água no interior de um bebedouro
2
estão ocupando os
de sua capacidade, quantos metros
3
cúbicos de água faltam para encher esse bebedouro?
(A)

0,968

(B)

0,678

(C)

0,0968

(D)

0,0678

(A)) R$ 360,00
(B)

R$ 375,00

(C)

R$ 380,00

(D)

R$ 425,00

(E)

R$ 460,00

(E)) 0,00678

4
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20.

Um técnico judiciário deve cumprir uma jornada diária de 8

24.

horas de trabalho. Certo dia, ele chegou ao trabalho
23
quando eram decorridos
do dia, saiu às 11h38min
72
para almoçar e retomou suas atividades às 12h50min. Se
2
saiu do trabalho quando eram decorridos
desse
3
mesmo dia, então, nesse dia,
(A)

sua jornada foi cumprida.

(B)

ele deixou de cumprir 38 minutos de sua jornada.

1 04/11/03
− MODELO
- 10:11

Considerando que uma planilha MS Excel 2000 contém
65.536 linhas e 256 colunas, a quantidade de células
existente é
(A)

256.

(B)

65.536.

(C)

65.792.

(D)

8.388.608.

(E)) 16.777.216.
_________________________________________________________

(C)) ele deixou de cumprir 52 minutos de sua jornada.
(D)

ele excedeu sua jornada em 18 minutos.

(E)

ele excedeu sua jornada em 24 minutos.

25.

A página inicial a ser exibida na abertura do MS Internet
Explorer 5.5 é definida
(A)

em Atualizar do menu Exibir.

_________________________________________________________

(B)

em Adicionar a Favoritos do menu Favoritos.

21.

No MS-Windows 98, a barra de tarefas NÃO contém

(C)) em Opções da Internet do menu Ferramentas.

(A)

(D)

no botão Página inicial da barra de ferramentas.

(E)

no botão Favoritos da barra de Ferramentas.

o botão Iniciar.

(B)) a barra de menus.
(C)

botões dos aplicativos abertos.

(D)

barras de ferramentas.

(E)

um relógio.

_________________________________________________________

26.

(A)) são inadmissíveis
natureza.

_________________________________________________________

22.

Num documento MS-Word 2000, em exibição Normal, ao
selecionar “Cabeçalho e rodapé”, o texto será exibido

em

processo

de

qualquer

(B)

poderão ser admitidas se confirmadas por outras
provas.

(C)

são admissíveis no processo, mas o Juiz as apreciará prudentemente.

(A)

em Tela inteira.

(B)

em Zoom, nos cabeçalhos e rodapés.

(D)

só são admissíveis se confirmada sua autenticidade
por perícia técnica.

(C)

ainda no modo Normal.

(E)

são inadmissíveis no processo
admissíveis no processo civil.

27.
(E)

criminal,

mas

_________________________________________________________

(D)) no modo Layout de impressão.
no modo Estrutura de tópicos.

_________________________________________________________

23.

Uma interceptação de conversa telefônica foi feita sem a
necessária autorização judicial. As provas obtidas por
meios ilícitos, como essa,

A seleção de um parágrafo completo, utilizando-se o
mouse em um documento MS Word 2000, é realizada por
meio de
(A)) três cliques sobre o texto.

Quanto aos direitos e deveres individuais e coletivos, é
INCORRETO que
(A)

a prisão de qualquer pessoa e o local onde se
encontre serão comunicados imediatamente ao juiz
competente.

(B)

o preso tem direito à identificação dos responsáveis
por sua prisão ou por seu interrogatório policial.

(C)) o preso será informado de seus direitos, entre os
quais o de permanecer calado, mas que o silêncio
poderá ser interpretado em seu prejuízo.

(B)

dois cliques sobre o texto.

(C)

dois cliques sobre o texto, pressionando-se a tecla
Shift simultaneamente.

(D)

um clique sobre o texto.

(E)

um clique sobre o texto, pressionando-se a tecla
Shift simultaneamente.

(D)

é assegurada ao preso a assistência de advogado e
de sua família e esta deverá ainda receber
imediatamente a comunicação de sua prisão.

(E)

ninguém será levado à prisão ou nela mantido,
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou
sem fiança.
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Em se tratando de improbidade administrativa, o sucessor
daquele que causar lesão ao patrimônio público ou
enriquecer-se ilicitamente

32.

Quanto à reserva de cargos e empregos públicos para as
pessoas portadoras de deficiência, a Constituição Federal
(A)

(A)

não pode, em nenhuma hipótese, responder pelo
sucedido, porque a responsabilidade é pessoal e
intransferível.

(B)) estabelece que a lei cuidará do percentual e definirá
os critérios de sua admissão.

(B)) está sujeito às cominações da lei de improbidade
administrativa até o limite do valor da herança.

(C)

determina um percentual não inferior a dez por cento
das vagas colocadas em concurso.

(C)

não pode, salvo as exceções de lei, ser responsabilizado, visto que o ato do agente, em regra, só por
ele pode ser reparado.

(D)

fixa um percentual máximo de vinte e cinco por
cento das vagas colocadas em concurso.

(E)

(D)

pode ser chamado a responder com seus bens até
que a lesão ao patrimônio esteja sanada.

defere à lei ordinária a faculdade de estabelecer, se
quiser, um percentual das vagas.

(E)

é responsável solidário e deve ressarcir, integralmente, o patrimônio público.

_________________________________________________________

33.

_________________________________________________________

29.

Dentre os aspectos característicos do salário mínimo,
conforme estabelecido na Constituição Federal, NÃO se
inclui
(A)

o reajuste periódico para preservar seu poder
aquisitivo.

(B)

a sua fixação obrigatória em lei federal.

(C)

a sua unificação com validade nacional.

(E)

sua capacidade de atender às necessidades vitais
do trabalhador e de sua família.

O regime de previdência dos servidores públicos titulares
de cargos efetivos em autarquias e fundações públicas
tem o caráter
(A)

participativo, porque todos contribuem e todos, ao
final, recebem sua aposentadoria.

(B)

distributivo, porque o aposentado recebe o valor que
lhe é devido, sem nenhuma vinculação atuarial com
sua contribuição.

(C)) contributivo, porque cada um contribui em favor de
sua própria aposentadoria.

(D)) a permissão de sua vinculação para qualquer fim.

(D)

associativo, porque o valor da aposentadoria está
associado ao valor da contribuição.

(E)

de solidariedade social, porque todos contribuem
solidariamente em favor de todos.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

30.

nada estabelece a respeito, mas a lei pode criar
percentuais e critérios de admissão.

34.

Para o servidor público, e em relação ao mesmo fato, as
sanções civis, penais e administrativas

Nasceu ontem em Brasília um filho de diplomata
estrangeiro, que é casado com estrangeira e está no
Brasil a serviço de seu país. Essa criança é

(A)

cumular-se-ão, desde que apuradas no mesmo rito e
processo.

(A)) estrangeira.

(B)

poderão cumular-se, sendo dependentes uma das
outras.

(C)

não se poderão cumular, devendo ser aplicada a
mais grave.

(B)

brasileira nata.

(C)

brasileira naturalizada.

(D)

apátrida.

(E)

polipátrida.

(D)) poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
(E)

não se poderão cumular, devendo o juiz escolher
livremente a pena a ser aplicada.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

35.

31.

Quanto ao alistamento eleitoral e ao voto, de acordo com
a Constituição Federal, pode-se afirmar que o

O servidor que deixa de prestar contas, quando está
obrigado a fazê-lo, incorre em ato de improbidade
administrativa que

(A)

estrangeiro latino-americano pode alistar-se como
eleitor.

(A)

presume enriquecimento ilícito com obtenção de
vantagem ilegítima.

(B)

maior de 70 anos é obrigado a alistar-se, mas a ele
é facultado votar.

(B)

é punido com a pena de advertência, por se tratar de
irregularidade de natureza leve.

(C)

maior de 16 e menor de 18 tem a faculdade de
alistar-se, mas, se alistado, é obrigado a votar.

(C)

causa lesão ao erário, porque enseja perda
patrimonial com dilapidação de bens públicos.

(D)

voto é obrigatório para o maior de 18 anos, sem
limite máximo de idade.

(D)

deve ser considerado de natureza média e, por
ofensa aos princípios que regem a Administração,
está sujeito à pena de suspensão até 90 dias.

(E)) conscrito não pode alistar-se durante o período de
serviço militar obrigatório.

(E)) viola um de seus deveres para com a Administração
Pública.
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40.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
36.

Sr. João, 68 anos, fumante, 20 cigarros/dia, encontra-se
internado com diagnóstico médico de insuficiência arterial
crônica. Ao exame físico verifica-se que o membro inferior
direito (MID) apresenta diminuição dos pulsos poplíteo,
tibial e pedioso, extremidades frias, má perfusão
periférica, pé e artelhos sem sinais de necrose. O paciente
refere dificuldades para andar, dor na panturrilha e nos
dedos do pé, mesmo em repouso. Considerando esses
problemas, os cuidados de enfermagem compreendem

A inflamação e a ulceração da mucosa oral nos pacientes
portadores de câncer são causadas tanto pelo efeito da
doença como do tratamento. Ao orientar um paciente com
esse problema, o profissional de enfermagem deve
recomendar
(A)

a manutenção dos lábios lubrificados, o consumo de
alimentos e bebidas quentes e o uso de escova de
dentes macias.

(B)

o consumo de alimentos e bebidas quentes,
substituição da escova de dentes por cotonete, em
caso de ulceração, e o auto-exame da boca,
diariamente.

(C)

a limpeza da prótese dentária entre as refeições,
ingestão de frutas cítricas e o uso de escova de
dentes com cerdas duras.

(D)

o auto-exame da boca, diariamente, o uso de pasta
de dente abrasiva e de fio dental, após cada
refeição.

(A)) manter MID aquecido, promover o alívio da dor,
avaliar perfusão periférica e presença de lesões
entre os dedos.
(B)

verificar lesões entre os dedos, aplicar bolsa de
água quente sob a panturrilha e orientar sobre os
malefícios do fumo.

(C)

manter MID enfaixado, colocar bolsa de água quente
no dorso do pé e orientar a caminhar com bengala
ou andador.

(D)

estimular o abandono do fumo, fazer imersão do pé
em água quente, à noite, e verificar lesões entre os
dedos.

(E)

promover alívio da dor, não remover o enfaixamento
do MID por, pelo menos quinze dias, e orientar para
não cruzar as pernas.

(E)) o consumo de alimentos e bebidas geladas, higiene
oral com água bicarbonatada e o uso de prótese
dentária bem adaptada.

_________________________________________________________

41.

_________________________________________________________

37.

Disartria

dificuldade de deglutição

(B)

Hemiplegia enfraquecimento da força muscular

(C)

Disfagia

alteração da sensibilidade

(E)

perda dos movimentos de um dos
lados do corpo

Paresia

42.

Uma auxiliar de enfermagem, recém-admitida no Centro
Cirúrgico de um hospital de médio porte, após posicionar o
paciente na mesa cirúrgica, tomou os seguintes cuidados
na colocação da placa neutra do bisturi elétrico:

I. Escolheu local de grande contato da placa com
massa muscular.

_________________________________________________________

38.

A administração de um medicamento em combinação com
outro alterando o efeito de um ou de ambos denomina-se
(A)
(B)
(C))
(D)
(E)

polifarmácia.
reação adversa.
interação medicamentosa.
intoxicação.
dose unitária.

20

(B)) 25
(C)

28

(D)

30

(E)

35

no bisturi elétrico.

placa e posicionou-a no paciente.

Ana, 48 anos, em tratamento de doença do aparelho
respiratório, procurou o ambulatório da empresa, com
prescrição médica de 2 gramas de cefalosporina, a ser
diluída em 50 mL de SF 0,9%, por via endovenosa.
Considerando que o medicamento deverá ser infundido
em 40 minutos, o gotejamento será, em macrogotas/minuto:
(A)

II. Verificou a integridade dos fios e conexões da placa

III. Retirou a umidade da pele, secou totalmente a

_________________________________________________________

39.

hematoma subdural.
enterorragia.
crise convulsiva.
arritmias.
hipertermia maligna.

_________________________________________________________

dificuldade na articulação das palavras

(D)) Parestesia

A monitorização cardíaca no período intraoperatório tem
como objetivo detectar a ocorrência de
(A)
(B)
(C)
(D))
(E)

Os sinais e sintomas e respectivos significados estão corretamente associados em:
(A)

1 04/11/03
− MODELO
- 10:13

IV. Evitou colocar a placa em região de saliência óssea
ou tecido cicatricial.
Foram executados corretamente os procedimentos
(A)

I, II e III.

(B)) I, II e IV.
(C)

II, III e IV.

(D)

II e III.

(E)

III e IV.
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47.

Para responder às questões de números 43 e 44,
considere o quadro abaixo:

Sr. Antônio, 72 anos, obeso, hipertenso, encontra-se na
Unidade de Internação, acamado, no 3º pós-operatório de
pancreatectomia. Ao avaliar o paciente, o profissional de
enfermagem suspeitou de trombose venosa profunda
(TVP), no membro inferior esquerdo.

43.

Ao tomar conhecimento que um médico residente iria
passar, pela primeira vez, um cateter venoso central em
veia subclávia em um paciente recém admitido na
Unidade de Internação, sem a presença de um médico
supervisor, o auxiliar de enfermagem o alertou sobre os
riscos que poderia causar ao paciente.
A conduta do auxiliar de enfermagem foi
(A)

não ética, pois só um médico pode alertar outro
profissional da mesma classe profissional sobre os
riscos possíveis.

Os sinais e sintomas locais indicativos desse quadro
foram

(B)) ética, pois o paciente deve ser protegido contra
riscos e danos por parte de qualquer membro da
equipe de saúde

(A)

tremor, ausência de pulso arterial e dispnéia.

(C)

(B)

intoxicação, obstrução intestinal e dor.

ética, pois evitou comunicar o fato ao médico
supervisor, protegendo o residente de constrangimento.

(D)

não ética, pois desrespeitou a autonomia do médico
residente em decidir o que deve fazer, de acordo
com o seu código de ética

(E)

ética, pois haveria desperdício de material uma vez
que o médico residente era inexperiente na execução do procedimento.

(C)) pele quente e vermelha, dor e edema.
(D)

pulso arterial diminuído, calafrio e dispnéia.

(E)

fraqueza, febre e mal estar.

__________________________________________________________________________________________________________________

44.

48.

Confirmado o diagnóstico de TVP, o médico prescreveu
para o Sr. Antônio, 200 UI (Unidades Internacionais) de
heparina, por via endovenosa. Havendo disponível na
unidade, frasco-ampola de 5 mL com 5.000UI/mL e
seringa de 10 mL, o paciente deverá receber
(A)) 0,4 mL

Ernesto, 40 anos, trabalhador da construção civil, foi
atendido no Pronto Socorro após sofrer queda de um
andaime localizado a uma altura de três metros. Após a
avaliação, foi constatada a presença de fratura de fêmur
direito, além de traumatismo cranioencefálico. O paciente
encontrava-se acordado e orientado, com contusão na
região frontotemporal e sinais vitais dentro da
normalidade.

(B)

0,5 mL

Nas próximas seis horas, dentre as possíveis complicações NÃO se inclui

(C)

0,6mL

(A)

alteração do nível de consciência.

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

hemorragia.
queda da pressão arterial.
mudança do padrão respiratório.
necrose dos dedos do pé direito.

(D)

0,8 mL

(E)

1,0 mL

_________________________________________________________
_________________________________________________________

45.

A manutenção de acesso venoso periférico para a
administração de medicamentos apresenta como riscos
locais:
(A)

edema e choque pirogênico.

(B)

dispnéia e bacteriemia.

(C)

hipertensão maligna e trombose.

49.

No Brasil, as cobras venenosas são encontradas em todas
as regiões do país e acidentes envolvendo picadas
desses animais são comuns. Os primeiros socorros
nessas situações incluem
(A)

manter a vítima em repouso, aplicar gelo por vinte
minutos no local da picada e fazer sangria no local.

(B)

colocar torniquete no membro atingido, estimular a
ingestão de líquidos e manter a pessoa aquecida.

(D)) hiperemia e flebite.
(E)

(C)) colocar a vítima em repouso, encaminhar o mais
rápido possível para o Pronto-Socorro e tranqüilizar
a vítima.

choque anafilático e bacteriemia.

_________________________________________________________

46.

Sra. Joana, 75 anos, está no 2º pós-operatório, em uma
Unidade de Cirurgia. Foram solicitadas dosagens de uréia
e creatinina para avaliar a função
(A)

pancreática.

(B)

imunológica.

(C)) renal.
(D)

respiratória.

(E)

neurológica.

(D)

remover a roupa da vítima, fazer sangria no local da
picada e administrar analgésico para o alívio da dor.

(E)

aplicar torniquete no membro atingido, providenciar
transporte para o Pronto-Socorro e acalmar a vítima.

_________________________________________________________

50.

Na assistência de enfermagem a pacientes com quadro
clínico de depressão, o profissional deve estar atento ao
risco de
(A)
(B)
(C)
(D)

choque neurogênico.
paralisia flácida.
choque pirogênico.
edema agudo.

(E)) tentativa de suicídio.
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Sobre o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os
Conselhos Regionais de Enfermagem (COREN) é correto
afirmar que
(A)

constituem associações de classe representativas
dos profissionais de enfermagem.

(B)) são órgãos disciplinadores do exercício profissional
de enfermagem em todo o país.
(C)

dispõem de representatividade em alguns Estados
da Federação.

(D)

exercem atividades exclusivamente voltadas ao
ensino profissional de enfermagem.

(E)

têm poder consultivo mas não resolutivo sobre o
exercício profissional de enfermagem.

_________________________________________________________

52.

Considere as seguintes afirmativas:

I. É imperativo o uso de gorro e propés na
manipulação de sangue e secreções.

II. Recomenda-se o uso de luvas de látex e avental no
manuseio de fezes e urina.

III. Adota-se a lavagem de mãos como a principal
medida de precaução padrão.
Considerando a adoção de precaução padrão nos
serviços de saúde, está correto SOMENTE o que se
afirma em
(A))
(B)
(C)
(D)
(E)

II e III.
II e I.
III.
II.
I.

_________________________________________________________

53.

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são infecções do trato reprodutivo e constituem importantes fatores
de risco para a infecção pelo HIV. A doença e o respectivo
agente causador estão INCORRETOS em
(A)

Tricomoníase, Trichomonas vaginalis.

(B) Sífilis, Treponema pallidum.
(C) Candidíase, Cândida Albicans.
(D)) Gonorréia, Trypanosoma cruzi.
(E)

Cancro mole, Haemophilus ducreyi.

_________________________________________________________

54.

Francine, 17 anos, vida sexual ativa, apresentando
amenorréia, procurou o serviço de saúde para consulta.
Indicaram provável gestação os seguintes sinais:
(A)) mudança da coloração da região vulvar, aumento
uterino e colo amolecido.
(B)

colo amolecido, batimento cardíaco fetal e contornos
fetais.

(C)

contornos fetais, movimentos fetais ativos e tremor
abdominal.

(D)

polaciúria, movimentos fetais ativos e contornos fetais.

(E)

tremor abdominal, batimento cardíaco fetal e polaciúria.

_________________________________________________________

55.

O trabalho de parto é influenciado pela interação de
fatores maternos, fetais e placentários. A evolução normal
ocorre na seguinte ordem:
(A)

dilatação, loquiação, expulsão e dequitação.

(B)
(C)

loquiação, dilatação, expulsão e dequitação.
dilatação, expulsão, loquiação e dequitação.

(D) dequitação, dilatação, expulsa e loquiação.
(E)) dilatação, expulsão, dequitação e loquiação.
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