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CONHECIMENTOS BÁSICOS

Atenção: As questões de números 1 a 15 referem-se ao texto
seguinte.

Vocações

Na época do vestibular, minha sobrinha resolveu optar

pelo curso de Enfermagem. – Por que não Medicina? – foi a

infalível pergunta de muitos parentes e amigos. Moça paciente,

explicou que não queria ser médica, queria ser enfermeira.

Formou-se com brilho, fez proveitoso e bem sucedido estágio e

hoje trabalha em um grande hospital de São Paulo. Mas ainda

tem, vez ou outra, de explicar por que não preferiu ser médica.

Muita gente não leva a sério essa tal de vocação. Ela

levou. Poderia ter entrado, sim, no curso de Medicina: sua

pontuação no vestibular deixou isso claro. Mas alguma coisa

dentro dela deve ter-lhe dito: serei uma ótima enfermeira. E

assim foi. Confesso que a admiro por ter seguido essa voz

interior que nos chama para este caminho, e não para aquele.

Poucas pessoas têm tal discernimento quanto ao que

efetivamente querem ser. Em geral são desviadas dessa voz

porque acabam cumprindo expectativas já prontas, mais

convencionais. Calculam as vantagens, pecuniárias ou relativas

ao status, fazem contas, avaliam “objetivamente” as opções e

acabam decidindo pelo que parece ser o mais óbvio. Mas se

esquecem, justamente, da mais óbvia pergunta: � Serei feliz? É

exatamente isso o que eu quero? Da falta desse fecundo

momento de interrogação saem os profissionais burocráticos,

sonolentos em seu ofício, vagamente conformados, que passam

a levar a vida, em vez de vivê-la.

Em meu último encontro com a sobrinha pude ver que

ela está feliz. Faz exatamente o que gosta, leva a sério uma das

mais exigentes profissões do mundo e se realiza a cada dia

com ela. E vejam que atua numa especialidade das mais

penosas: oncologia infantil. Desde seu estágio, envolveu-se

com seus pequenos pacientes, por quem tem grande carinho.

Tenho certeza de que eles encontram nela mais do que o apoio

da profissional competente; vêem-na, certamente, como aquela

irmã mais velha e indispensável nas horas difíceis.

Quando nossa vocação real é atendida, o trabalho não

enfada, não pesa como uma maldição. Cansativo que seja,

sentimos que estamos no ofício que é nosso, que nos ocu-

pamos com algo que nos diz respeito e que, em larga medida,

nos define como sujeitos. Não é pouco; é quase tudo. É o que

parece dizer o olhar franco, aberto e feliz dessa jovem

enfermeira. Ela não trabalha “para” atingir algum objetivo, não

trabalha “para” viver, “para” ganhar a vida. Trabalhando, ela já

“é”. E isso não é invejável?

(Valentino Rodrigues)

1. Um dos entraves à realização plena de uma vocação está

(A) no enfado que costuma advir dos trabalhos desmo-
tivados.

(B)) no convencionalismo que rege os critérios de es-
colha.

(C) na importância que conferimos à nossa realização
como sujeitos.

(D) no descaso que demonstramos em relação às van-
tagens materiais.

(E) no atendimento do que identificamos como nossa
voz interior.

_________________________________________________________

2. Atente para as seguintes afirmações:

I. O caso da sobrinha do autor é um exemplo da falta
desse fecundo momento de interrogação.

II. Depreende-se do texto que a negligência quanto à
vocação autêntica nasce do fato de que as pessoas
passam a levar a vida, em vez de vivê-la.

III. No trabalho vocacionado, a preocupação com me-
tas a serem alcançadas dá lugar à plena realização
da vivência cotidiana.

Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se afir-
ma em

(A) I.

(B) II.

(C)) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

_________________________________________________________

3. Na frase Cansativo que seja, sentimos que estamos no
ofício que é nosso, o sentido do segmento sublinhado
equivale ao da expressão

(A) desde que estejamos cansados.

(B) pelo fato de ser cansativo.

(C) a menos que seja cansativo.

(D)) ainda que nos canse.

(E) à medida em que seja cansativo.

_________________________________________________________

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

(A) foi a infalível pergunta (1o parágrafo)   foi o singular
questionamento.

(B) Poucas pessoas têm tal discernimento (2o parágra-
fo)   pouca gente deixa de assim deduzir.

(C) Da falta desse fecundo momento de interrogação
(2o parágrafo)   na ausência fecunda de tal perplexi-
dade.

(D) com algo que nos diz respeito (4o parágrafo)   pela
respeitabilidade que evoca.

(E)) Trabalhando, ela já “é ” (4o parágrafo)   já realiza
seu ser quando trabalha.
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5. As normas de concordância verbal estão plenamente ob-
servadas na frase:

(A)) Se nenhum desses profissionais da saúde resolves-
se optar pela oncologia infantil, de quem esperariam
algum amparo os pequenos pacientes?

(B) Caso não se considere os impulsos da verdadeira
vocação, não se satisfaz nem mesmo os pequenos
prazeres, impedidos pela escolha infeliz.

(C) Do fato de se envolverem afetivamente com seus
pequenos pacientes não resultam que os profissio-
nais da enfermagem sejam menos objetivos.

(D) O que define ou não os profissionais como sujeitos
revelam-se já nos critérios de que se valem no mo-
mento de escolherem sua profissão.

(E) Não falta, nessa crônica de um tio visivelmente or-
gulhoso, razões efetivas para que se rejubile com os
caminhos que vem sendo trilhados pela sobrinha.

_________________________________________________________

6. Transpondo-se para a voz passiva a frase leva a sério
uma das mais exigentes profissões do mundo, a forma
verbal resultante será

(A) tem sido levado a sério.

(B) tem levado a sério.

(C) são levadas a sério.

(D)) é levada a sério.

(E) será levada a sério.
_________________________________________________________

7. Deve-se entender, no contexto do último parágrafo, que as
frases Ela não trabalha “para” atingir algum objetivo e não
trabalha “para” viver sustentam a argumentação de que o
sentido do trabalho da sobrinha

(A) prende-se a inúmeras finalidades.

(B)) justifica-se em si mesmo.

(C) é buscado sem muito critério.

(D) não tem finalidade definida.

(E) é valorizado como improvisação.
_________________________________________________________

8. Desde seu estágio, envolveu-se com seus pequenos pa-
cientes, por quem tem grande carinho.

Estará formalmente correta a nova redação da frase aci-
ma, no caso de se substituírem os elementos sublinhados,
respectivamente, por

(A) vem-se dedicando por - a quem tem muita atenção.

(B) esteve próxima de - de quem tem muita dedicação.

(C) demonstra zelo a - de cujos trata com carinho.

(D) tem tido apego para - a cujos dedica muito afeto.

(E)) vem assistindo - com os quais é muito carinhosa.

9. Se fazemos exatamente o que queremos, nosso trabalho
não é penoso: a cada momento vemos nele nossa rea-
lização.

Manter-se-á correta a articulação entre os tempos verbais
da frase acima caso se substituam os elementos
sublinhados, na ordem dada, por

(A)) fizermos - será - veremos
(B) fizéssemos - será - teremos visto
(C) fazíamos - era - virmos
(D) fizermos - fora - víramos
(E) fizéssemos - era - tínhamos visto

_________________________________________________________

10. Está inteiramente correta a pontuação da seguinte frase:

(A) Ao encontrar-se, o autor, pela última vez com sua
sobrinha pôde constatar: que ela estava feliz.

(B) Caso as pessoas como costuma ocorrer, não cal-
culassem tanto as vantagens “exteriores” do traba-
lho, poderiam fazer opções, segundo critérios mais
justificáveis.

(C)) Embora tenha optado por uma especialidade penosa,
que é a oncologia infantil, a sobrinha não manifesta,
de modo algum, qualquer desprazer no que faz.

(D) Com muita freqüência a sobrinha tem que justificar,
por que escolheu a Enfermagem quando poderia ter
optado, pela Medicina.

(E) Para os pequenos pacientes, aquela jovem enfermei-
ra, parece de fato, mais uma irmã mais velha, do que
simplesmente uma profissional da área da saúde.

_________________________________________________________

11. Considerando-se o contexto, verifica-se uma relação de
causa (I) e conseqüência (II) entre os seguintes
segmentos:

(A) Muita gente não leva a sério essa tal de vocação. (I)
/ Ela levou. (II)

(B) Confesso que a admiro (I) / por ter seguido essa
voz interior... (II)

(C) Em geral são desviadas dessa voz (I) / porque
acabam cumprindo expectativas já prontas... (II)

(D)) Da falta desse fecundo momento de interrogação (I)
/ saem os profissionais burocráticos... (II)

(E) (...) envolveu-se com seus pequenos pacientes (I), /
por quem tem grande carinho. (II)

_________________________________________________________

12. Para preencher corretamente a lacuna, o verbo indicado
entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do
plural na frase

(A) Em geral não se ...... (desconfiar) das razões que
levam à escolha de uma profissão, na época do
vestibular.

(B)) É preciso que não se ...... (ouvir), na escolha de uma
profissão, quaisquer outras vozes que não sejam as
da real vocação.

(C) Quando o que ........ (indicar) nossos caminhos são
os apelos da voz interior, a escolha profissional não
é aleatória.

(D) ...... (poder) haver muitas razões para que se esco-
lha uma profissão, mas nenhuma delas é mais forte
que a da voz interior.

(E) Muitas pessoas, achando que não lhes ...... (bastar)
ouvir os apelos da vocação, valorizam as vantagens
pecuniárias de uma profissão.
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13. Estão corretos o emprego e a flexão das formas verbais
na frase:

(A)) Considerem-se compensações adicionais as vanta-
gens que advierem do exercício de uma profissão na
qual de fato se realize uma vocação.

(B) Muitas decepções acabam por se infligir quem opta
por uma profissão que não inclue o prazer do
atendimento a uma vocação.

(C) Os obstáculos que se interporem entre o indivíduo e
sua realização profissional proverão do desajuste
entre a vocação e a escolha.

(D) Se alguém vir a refletir e conter as ambições mais
materiais, será capaz de ouvir e atender aos apelos
de sua vocação.

(E) Muita gente continuará escolhendo uma profissão
que, em vez de lhe convier como vocação, parece-
lhe mais rendosa ou prestigiosa.

_________________________________________________________

14. Está clara e correta a redação do seguinte comentário
sobre o texto:

(A) Muitos que se queixam do enfado no trabalho, pare-
cem ter se esquecido que levaram em conta, na es-
colha da profissão, atrativos que não eram os voca-
cionados.

(B) Não é que nos falta apenas discernimento, pois
ocorre que na hora de se escolher uma profissão,
somos levados no entanto por vantagens ilusórias.

(C) Senão fizéssemos tanta questão das vantagens ma-
teriais, nossa escolha profissional possivelmente se-
ria diferente, conquanto ouvisse sua vocação real.

(D) Não se sabe porque tanta gente mostra mais prefe-
rência pela Medicina do que pela Enfermagem, em-
bora esta de fato possa ser menos rendosa que
àquela.

(E)) O autor está certo de que sua sobrinha poderia, se
quisesse, ter seguido a carreira da Medicina, dado
que ela obteve uma alta pontuação no vestibular.

_________________________________________________________

15. Somos muito jovens quando escolhemos nossa profissão,
por isso é difícil que, ao eleger a nossa profissão, sejamos
capazes de avaliar a nossa profissão como uma escolha
que resulte da nossa autêntica vocação.

Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substi-
tuindo-se os segmentos sublinhados, respectivamente, por

(A) eleger-lhe - avaliar-lhe

(B) a eleger - lhe avaliar

(C)) elegê-la - avaliá-la

(D) lhe eleger - a avaliar

(E) elegê-la - avaliar-lhe

16. Considere as afirmativas:

I. Discos rígidos (HD), disquetes, pentes de memória
e memória cache, integram o hardware de armaze-
namento permanente de dados, pois as informa-
ções neles contidas permanecem mesmo que o
computador seja desligado.

II. O Windows Explorer é o gerenciador de arquivos
e pastas do sistema operacional Windows, sendo
utilizado para cópia, exclusão, organização, movi-
mentação e todas as atividades de gerenciamento
de arquivos, como  também para a instalação de
programas.

III. O Word pode ser definido como processador de
textos com a capacidade de auto-corrigir o que está
sendo digitado, além de aceitar inserções de figuras
e imagens e construção de tabelas.

Em relação a hardware e software em computadores pes-
soais (PC), é correto o que consta APENAS em

(A) I e II.

(B)) II e III.

(C) I e III.

(D) III.

(E) I.
_________________________________________________________

17. Considere as afirmativas:

I. A Internet pode ser entendida como uma rede mun-
dial de computadores que disponibiliza aos seus
usuários páginas e documentos dos mais variados
tipos de informação. O acesso à Internet é realiza-
do através da conexão do computador do usuário à
infra-estrutura tecnológica de um provedor de
acesso.

II. O Internet Explorer é um software de correio ele-
trônico que permite aos usuários da Internet se
comunicarem através de envio e recebimento de
mensagens e salas de bate-papo.

III. As páginas da Internet podem ser acessadas atra-
vés da digitação do endereço de URL (Universal
Resource Locator) no software navegador, como
por exemplo, tre@sp.gov.br.

Em relação à Internet e correio eletrônico, é correto o que
consta APENAS em

(A) I e III.

(B) I e II.

(C) III.

(D) II.

(E)) I.
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18. Considere as afirmativas:

I. Backups são cópias de segurança de arquivos ou
programas hospedados no computador para preve-
nir eventuais acidentes que possam ocorrer com o
dispositivo de armazenamento original. As cópias
de segurança devem ser gravadas em mídias apro-
priadas e guardadas em local seguro, preferencial-
mente longe do ambiente onde se encontra o
computador.

II. No ambiente Windows, os arquivos e pastas são or-
ganizados de maneira hierárquica, de forma que
um arquivo aberto conterá várias pastas clas-
sificadas em ordem alfabética.

III. Os dispositivos de armazenamento têm sua capa-
cidade medida em bytes, sendo que seus múlti-
plos recebem nomes, tais como, Kilobyte (Kb),
Megabyte (Mb), Gigabyte (Gb).

É correto o que consta APENAS em

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

_________________________________________________________

19. Em tema de Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, é
INCORRETO afirmar que é

(A)) plena a liberdade de associação para fins lícitos,
inclusive a de caráter paramilitar.

(B) livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença.

(C) assegurada, nos termos da lei, a prestação de as-
sistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva.

(D) livre a manifestação do pensamento, sendo vedado
o anonimato.

(E) assegurado a todos o acesso à informação e res-
guardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional.

_________________________________________________________

20. Nos termos da Constituição Federal, o Tribunal Superior
Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente den-
tre os

(A) Desembargadores Eleitorais dos Tribunais de Justi-
ça Estaduais, e o Corregedor Eleitoral dentre os
Juízes Eleitorais Estaduais.

(B) Juízes Eleitorais Federais, e o Corregedor Eleitoral
dentre os Juízes Eleitorais Estaduais.

(C)) Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Correge-
dor Eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal
de Justiça.

(D) Ministros do Superior Tribunal de Justiça, e o Cor-
regedor Eleitoral dentre os Desembargadores Eleito-
rais dos Tribunais de Justiça Estaduais.

(E) Membros do Conselho Nacional de Justiça, e o Cor-
regedor Eleitoral dentre os Desembargadores dos
Tribunais Regionais Estaduais.

21. A respeito do registro de candidaturas, é correto afirmar:

(A) Na hipótese do partido ou coligação não requerer o
registro de seus candidatos, estes não poderão fazê-
lo perante a Justiça Eleitoral, devendo recorrer aos
órgãos diretivos, de acordo com o que dispuser o
Estatuto.

(B) No caso de coligações para as eleições proporcio-
nais, poderão ser registrados candidatos até o triplo
do  número de lugares a preencher.

(C) Do número de candidatos que poderão ser registra-
dos, cada partido ou coligação deverá reservar
cinqüenta por cento para candidaturas de cada sexo.

(D)) Cada partido poderá registrar candidatos para a Câma-
ra dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembléias
Legislativas e Câmaras Municipais, até cento e cin-
qüenta por cento do número de lugares a preencher.

(E) A idade mínima constitucionalmente estabelecida
como condição de elegibilidade é verificada tendo
por referência a data em que o pedido de registro foi
protocolado na Justiça Eleitoral.

_________________________________________________________

22. Considere as afirmativas a respeito do Sistema Eletrônico
de Votação:

I. A urna eletrônica disporá de recursos que, me-
diante assinatura eletrônica, permitam o registro di-
gital de cada voto, a identificação do eleitor e da ur-
na em que foi registrado.

II. A urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeira-
mente, os painéis referentes à eleições majoritárias,
em seguida, os referentes às eleições proporcionais.

III. Considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor
assinalar o número do partido no momento de votar
para determinado cargo e somente para este será
computado.

É correto o que consta APENAS em

(A) II.

(B)) III.

(C) I e II.

(D) I e III.

(E) II e III.

_________________________________________________________

23. Considere as afirmativas:

I. É a qualidade que certos atos administrativos têm
para constituir situações de observância obrigatória
em relação aos seus destinatários, independente-
mente da respectiva concordância ou aquiescência.

II. Diante de determinada situação concreta, a Admi-
nistração Pública pode, direta e imediatamente,
adotar medidas urgentes sem necessidade de
intervenção do Poder Judiciário.

No que tange aos atos administrativos, as proposições
correspondem, respectivamente, aos atributos da

(A) presunção de legitimidade e auto-executoriedade.

(B) auto-executoriedade e imperatividade.

(C) finalidade e exigibilidade.

(D) imperatividade e tipicidade.

(E)) imperatividade e auto-executoriedade.
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24. Segundo o disposto na Lei que regula o processo admi-
nistrativo no âmbito da Administração Pública Federal, das
decisões administrativas cabe recurso, em face de razões
de legalidade e de mérito, que

(A) suspenderá, de regra, os efeitos da decisão recor-
rida, desde que o recorrente preste caução.

(B) deverá ser interposto, salvo disposição legal espe-
cífica, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir
da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.

(C)) será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a
qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias, o encaminhará à autoridade superior.

(D) deverá ser decidido no prazo de até 10 (dez) dias, a
partir de sua interposição perante qualquer órgão
administrativo ou judicial.

(E) tramitará no máximo por 2 (duas) instâncias adminis-
trativas ou judiciais, salvo disposição legal diversa.

_________________________________________________________

25. Considere as seguintes situações:

I. Maria foi aposentada por invalidez. Passado algum
tempo, uma junta médica oficial declarou insubsis-
tentes os motivos da sua aposentadoria, tendo Ma-
ria retornado à atividade.

II. Mário sofreu acidente com moto que reduziu sua
capacidade mental. Verificadas em inspeção
médica as limitações mentais, ocorreu a investidura
de Mário em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com essas
limitações.

De acordo com a Lei no 8.112/90, considerando que Maria
e Mário são servidores públicos estáveis, ocorreu, respec-
tivamente,

(A)) reversão e readaptação.

(B) reintegração e recondução.

(C) reintegração e readaptação.

(D) reversão e recondução.

(E) readaptação e recondução.
_________________________________________________________

26. Um servidor público federal está aliciando subordinados
para se filiarem ao partido político em que seu irmão sairá
candidato a deputado estadual. Neste caso, de acordo
com a Lei no 8.112/90, considerando que não cometera
em seu passado nenhuma infração disciplinar, ele está
sujeito à penalidade de

(A) suspensão de até 180 dias.

(B) suspensão de até 120 dias.

(C) exoneração.

(D)) advertência escrita.

(E) disponibilidade.
_________________________________________________________

27. De acordo com a Lei no 8.112/90, as penalidades de adver-
tência e de suspensão terão seus registros cancelados se
o servidor não houver, nesse período, praticado nova
infração disciplinar após o decurso de, respectivamente,

(A) dois e três anos de efetivo exercício.
(B)) três e cinco anos de efetivo exercício.
(C) um e três anos de efetivo exercício.
(D) dois e cinco anos de efetivo exercício.
(E) três e seis anos de efetivo exercício.

28. Considere as seguintes afirmativas:

I. O prazo para conclusão de sindicância, em regra,
não excederá trinta dias, podendo ser prorrogado
por igual período, a critério da autoridade superior.

II. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar
a imposição de penalidade de suspensão por mais
de trinta dias será obrigatória a instauração de
processo disciplinar.

III. O servidor que responder a processo disciplinar
poderá, em regra, ser exonerado a pedido ou
aposentado voluntariamente, antes da conclusão
do processo.

De acordo com a Lei no 8.112/90, a respeito da sindicân-
cia e do processo administrativo disciplinar, está correto o
que consta APENAS em

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

_________________________________________________________

29. Com relação ao provimento de cargo público, é correto
afirmar:

(A) Quando se tratar de cargo isolado de provimento
efetivo ou de carreira, a nomeação far-se-á em
comissão.

(B) É defeso às universidades e instituições de pesquisa
científica e tecnológica federais proverem seus car-
gos com professores e cientistas estrangeiros.

(C) A promoção interrompe o tempo de exercício, que
volta a ser contado após 30 dias da data de
publicação do ato que promover o servidor.

(D) Por determinação legal, não haverá posse nos casos
de provimento de cargo por nomeação.

(E)) Em regra, é de quinze dias o prazo para o servidor
empossado em cargo público entrar em exercício,
contados da data da posse.

_________________________________________________________

30. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de São Paulo, a respeito dos biênios é
correto afirmar:

(A)) O substituto, ocorrendo vaga do cargo de um dos
Juízes do Tribunal, permanecerá em exercício até
que seja designado e empossado o novo Juiz
efetivo, salvo se ocorrer o vencimento também do
seu biênio.

(B) Os Juízes e seus substitutos servirão obrigatoria-
mente por dois biênios.

(C) No caso de recondução para o segundo biênio,
serão necessárias as formalidades indispensáveis à
primeira investidura.

(D) Haverá necessidade de nova posse quando ocorrer
interregno do exercício entre o primeiro e o segundo
biênios.

(E) Quando ocorrer interregno do exercício entre o
primeiro e o segundo biênios, o período já exercido
não será contado para efeito de antigüidade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A Resolução COFEN 306/2006 normatiza a atuação do
enfermeiro em hemoterapia, considerando:

I. Assistir de maneira integral os doadores, receptores
e suas famílias, tendo como base o Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem e as normas
vigentes.

II. Planejar, executar, coordenar, supervisionar e ava-
liar os procedimentos nas unidades de saúde, vi-
sando assegurar a qualidade do sangue, hemocom-
ponentes e hemoderivados.

III. Planejar, executar, coordenar, supervisionar e ava-
liar programas de captação de doadores.

IV. Realizar triagem clínica, visando à promoção da
saúde e à segurança do doador e do receptor, mini-
mizando os riscos de intercorrências.

Com relação à competência e às atribuições, é correto o
que consta em

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

_________________________________________________________

32. Na capacitação de funcionários, o enfermeiro deve co-
nhecer princípios pedagógicos, tais como:

I. a retenção mnemônica é maior através da audição
do que pela visão;

II. a educação continuada tem um caráter coercitivo, o
que permite aos funcionários a expressão de suas
necessidades;

III. a fixação dos dados é maior quando se utiliza o
método de ensino oral e visual, simultaneamente;

IV. a troca mútua de experiências entre os funcionários
deve ser evitada, por dificultar atingir uma meta de
consenso.

Quanto aos métodos que facilitam a aprendizagem, é
correto o que consta APENAS em

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

_________________________________________________________

33. Para desenvolver uma pesquisa sobre a eficácia da vacina
antitetânica em gestantes, o enfermeiro deve respeitar as
diretrizes e normas constantes da Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde e do Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, que determinam que se deve

(A)) encaminhar o protocolo de pesquisa para ser sub-
metido à revisão ética.

(B) requerer do pesquisado o consentimento livre e es-
clarecido que, após a assinatura, estará impedido de
interromper a sua participação na pesquisa.

(C) ocultar do pesquisado os desconfortos e riscos pos-
síveis, visando a obter imparcialidade dos resultados.

(D) incentivar a participação do pesquisado por meio de
pagamento padronizado pelo Conselho Nacional de
Saúde.

(E) remunerar, mensalmente, os componentes do Comi-
tê de Ética em Pesquisa com valor correspondente a
15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente.

34. No atendimento emergencial ao cliente com parada car-
díaca, o objetivo principal em aquecê-lo é

(A) diminuir os processos metabólicos.

(B) estimular o sistema tampão.

(C) corrigir a alcalose tardia.

(D)) evitar a arritmia cardíaca.

(E) corrigir a acidose metabólica.
_________________________________________________________

35. Uma das normas da escola de enfermeiras fundada por
Florence Nightingale:

(A) direção da escola por um médico e coordenação por
enfermeira.

(B)) ensino metódico e sistemático.

(C) inexistência de processo seletivo dos candidatos,
para evitar a exclusão de profissionais com aptidão
profissional a ser desenvolvida.

(D) ensino teórico ministrado por médicos e estágio su-
pervisionado pelos enfermeiros.

(E) ensino teórico-prático baseado na sistematização da
assistência da NANDA.

_________________________________________________________

36. Está ocorrendo um surto epidêmico em uma cidade. Para
interromper a cadeia de transmissão da doença, a Vigi-
lância à Saúde recomenda o controle da proliferação de
ratos. A doença em questão é

(A) febre amarela.

(B) doença de Chagas.

(C) esquistossomose.

(D) febre maculosa.

(E)) leptospirose.
_________________________________________________________

37. No programa de controle da AIDS em Obstetrícia, a
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo recomenda
a administração de medicação específica para os casos
de HIV positivo em

(A) gestantes, apenas.

(B) gestantes e parturientes, apenas.

(C) parturientes, apenas.

(D)) gestantes, parturientes e recém-nascidos.

(E) recém-nascidos, apenas.
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38. Há muitos pombos no telhado e no jardim interno de um
ambulatório. Nesta situação, é necessário remover as con-
dições que facilitam a sua proliferação, pois essas aves
podem causar ao homem

(A) toxoplasmose, triquinose, criptococose.

(B)) toxoplasmose, encefalite e salmonelose.

(C) tifo murino, salmonelose, brucelose.

(D) encefalite, salmonelose, febre maculosa.

(E) criptococose, brucelose, febre maculosa.
_________________________________________________________

39. A curva de Nelson de Moraes é um indicador da qualidade
de saúde que permite verificar mortalidades proporcionais
de 5 (cinco) grupos etários.

M
or

ta
lid

ad
e 

pr
op

or
ci

on
al

 (
%

)

0

20

40

60

80

100

<1 1 - 4 5  - 19 20 - 49 50 e  m ais

Idade (anos)

1980

1996

O gráfico mostra as curvas brasileiras nos anos 1980 e
1996. Ao analisá-lo, é correto afirmar que houve, neste
período:

I. Aumento considerável nas taxas de mortalidade
infantil e na faixa etária acima de 49 anos.

II. Diminuição na taxa de mortalidade nas faixas etá-
rias de 5-19 anos e acima de 49 anos.

III. Aumento da expectativa de vida, com a elevação
da taxa de mortalidade em idades mais avançadas.

É correto o que consta APENAS em

(A) I.

(B) II.

(C)) III.

(D) I e III.

(E) II e III.
_________________________________________________________

40. Dentre as ações de controle de agravos não transmis-
síveis estão aquelas relacionadas ao progressivo aumento
da população de idosos. Esse fato deve-se à elevação do
número de casos de distúrbios

(A)) crônico-degenerativos.

(B) decorrentes de acidentes automobilísticos.

(C) do tipo agudo.

(D) decorrentes de causas externas.

(E) de natureza genética.

41. O cliente que faz uso de digitálico associado ao diurético
está mais propenso a desenvolver intoxicação digitálica.
Isso ocorre devido à

(A) hipercalemia.

(B)) hipopotassemia.

(C) hipovolemia transitória.

(D) hipernatremia.

(E) ação mercurial.
_________________________________________________________

42. Na administração de medicamentos, o enfermeiro deve
saber que

(A) a fenitoína não deve ser administrada com soro fisio-
lógico para evitar a precipitação da droga.

(B) os antibióticos, para serem rapidamente absorvidos,
devem ser administrados com alimentos lipídicos.

(C) o uso de heparina diluída em cateteres intravenosos
intermitentes permite a introdução do medicamento
sulfato de amicacina sem prévia “lavagem”.

(D)) os medicamentos à base de ferro devem ser admi-
nistrados associados a uma fonte de vitamina C.

(E) os pacientes que recebem hipoglicemiantes são me-
nos susceptíveis à infecção hospitalar.

_________________________________________________________

43. Nas diferentes situações de coleta de material, o proce-
dimento correto da enfermagem é:

(A)) exame parasitológico: orientar o cliente para evacuar
em um recipiente limpo; colher, com espátula,
pequena quantidade e colocar em frasco próprio.

(B) cultura de urina: utilizar a técnica do jato curto.

(C) cultura de secreção traqueobrônquica: armazenar a
secreção por 12 horas e coletar uma amostra.

(D) exame de cultura de secreção da ferida operatória:
colocar, em um tubo esterilizado, uma porção da
gaze do curativo, desde que cortada com uma
tesoura estéril.

(E) baciloscopia direta de escarro: orientar o cliente para
escarrar dentro do recipiente, com o máximo de
saliva possível.

_________________________________________________________

44. A técnica de verificação da pressão arterial é composta
por um conjunto de procedimentos. No paciente
hipertenso, uma das ações que assegura a obtenção de
valores fidedignos é

(A) auscultar e, após, proceder ao método palpatório.

(B) selecionar o manguito do aparelho pela sua largura,
de forma que cubra um quarto do comprimento do
braço.

(C) insuflar o manguito do aparelho lentamente e desin-
suflá-lo rapidamente.

(D) considerar como pressão sistólica média o ruído
mais alto audível pelo profissional.

(E)) registrar como pressão diastólica o valor marcado no
manômetro quando ocorre o abafamento do som ou
seu desaparecimento.
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45. Um paciente inconsciente e com fratura exposta no mem-
bro inferior esquerdo, hemorragia externa na região to-
rácica, equimose nos braços e pernas é admitido no Pron-
to Socorro. Neste caso, a conduta prioritária é

(A) encaminhar o paciente ao Centro Cirúrgico para
colocação do dispositivo de controle da pressão in-
tracraniana (PIC).

(B) inserir, no paciente, o dreno torácico e conectá-lo a
um sistema de drenagem em selo d’água.

(C)) adotar medidas para controlar a hemorragia.

(D) imobilizar o membro inferior esquerdo, antes de
realizar a redução cirúrgica da fratura.

(E) aplicar compressas frias nos braços, pernas, re-
giões axilares e inguinais.

_________________________________________________________

46. Um auxiliar de enfermagem solicitou orientação ao enfer-
meiro sobre como proceder ao curativo oclusivo na mão
de um cliente com queimaduras de 3o (terceiro) grau e
extensas. O enfermeiro orientou-o a realizar o curativo
envolvendo separadamente cada um dos dedos do cliente
porque esta técnica

(A) diminui os riscos de  desenvolver a síndrome dos
dedos em baqueta.

(B)) impede a cicatrização conjunta dos dedos.

(C) facilita o desbridamento adequado das lesões.

(D) evita os riscos de desenvolver a doença de
Reynauld.

(E) facilita os movimentos de abdução, de adução e de
rotação dos dedos.

_________________________________________________________

47. Uma pessoa foi picada, na mão, por uma abelha. Para
diminuir a intensidade das reações alérgicas ao veneno, o
enfermeiro deve

(A) fazer compressas quentes no local da picada.

(B) manter o braço da pessoa voltado para baixo.

(C) comprimir indiretamente a região do punho.

(D)) fazer aplicação fria no local.

(E) orientar a pessoa para abrir e fechar a mão con-
tinuamente.

_________________________________________________________

48. Ao realizar a avaliação neurológica em um cliente com
suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE) consta-
tou-se escala de coma de Glasgow abaixo de 8. Esse
parâmetro quantitativo significa

(A)) rebaixamento do estado de consciência.

(B) consciência preservada.

(C) funções somáticas preservadas.

(D) hiperatividade cerebral.

(E) funções somáticas ligeiramente deprimidas.
_________________________________________________________

49. Uma população, entre 35 a 55 anos de idade, apresenta
alto índice de óbito causado por doenças cardio-
vasculares. Tal fato é, provavelmente, decorrente de
falhas no controle de

(A) síndrome de Stevens-Johnson e aneurisma aórtico.

(B) hipertensão arterial e síndrome de Stevens-Johnson.

(C) diabetes mellitus e doença de Weil.

(D) doença de Weil e hipertensão arterial.

(E)) hipertensão arterial e diabetes mellitus.

50. A pressão intra-ocular (PIO) de um cliente é de
15 (quinze) mmHg. É correto afirmar que ele apresenta

(A) glaucoma.
(B) tracoma.
(C)) PIO normal.
(D) catarata.
(E) ceratocone.

_________________________________________________________

51. Considere as figuras:

As regiões em destaque são as recomendadas para a
aplicação de

(A)) insulina.
(B) vacina dupla tipo adulto.
(C) quimioterápico derivado da vincristina.
(D) vacina da hepatite B.
(E) vacina da meningite B e C.

_________________________________________________________

52. Um juiz eleitoral solicita orientações sobre a vacina anti-
amarílica, pois viajará para uma região endêmica em no-
vembro de 2006. Na sua caderneta de vacinação consta
que recebeu a vacina em dezembro de 1994. Recomen-
da-se, nesse caso, orientá-lo quanto à

(A) quimioprofilaxia com quinino, 5 (cinco) dias antes e
durante todo o período de permanência na região.

(B) necessidade de receber as doses de reforço,
pelo menos 1 (um) mês antes de viajar e, também,
2 (dois) meses após.

(C) imunidade permanente da vacinação básica, sem
necessidade de reforço.

(D)) necessidade de receber a dose de reforço, antes de
viajar.

(E) quimioprofilaxia com quinino associada a doses fra-
cionadas da vacina.
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53. Na esterilização por vapor saturado sob pressão, um pro-
cedimento a ser obedecido é

(A) iniciar a esterilização após preencher 100% (cem por
cento) da capacidade de armazenamento da câ-
mara.

(B)) emborcar os jarros, bacias e frascos.

(C) apoiar os pacotes nas paredes da autoclave.

(D) resfriar os pacotes quentes, ao final da esterilização,
colocando-os sobre superfície fria.

(E) secar, na estufa, os pacotes úmidos retirados da
autoclave.

_________________________________________________________

54. O método anticoncepcional contra-indicado às mulheres
com cistocele acentuada é

(A) laqueadura tubária.

(B) preservativo masculino.

(C) pílula combinada.

(D) minipílula.

(E)) diafragma.
_________________________________________________________

55. Uma mãe solicita orientação sobre como proceder em
relação à alimentação do seu filho de 6 anos. Em termos
gerais, tal orientação se dá no sentido de que

(A) a ingestão de proteína animal deve ser em quan-
tidade superior a dos aminoácidos.

(B) cada refeição deve constar de 20% (vinte por cento)
de carboidratos, 60% (sessenta por cento) de proteí-
nas, 10% (dez por cento) de gorduras, 10% (dez por
cento) de vitaminas e de sais minerais.

(C)) a dieta deve ser variada e a quantidade ingerida
varia de criança para criança.

(D) a quantidade de alimento ingerida é mais importante
do que a variedade da dieta.

(E) o ambiente com distrações e estímulos sonoros
estimula a criança a se alimentar.

_________________________________________________________

56. Um cliente rotineiramente medicado com antidepressivos
deve ser orientado, juntamente com seus familiares, a

(A) levantar-se de forma súbita, quando estiver deitado
ou sentado, para estimular a circulação.

(B)) permanecer atento ao aparecimento de “visão turva”,
que poderá dificultar o desempenho de funções que
exijam muita atenção.

(C) suspender, periodicamente, a medicação de uso
prolongado para evitar a dependência medicamen-
tosa.

(D) medicar-se somente no período da manhã, em jejum.

(E) manter um estoque com grande quantidade do me-
dicamento.

57. A manipulação de produtos químicos pelo auxiliar de en-
fermagem, sem proteção individual adequada, é um fator
predisponente para

(A) escabiose.
(B) lúpus eritematoso.
(C)) dermatite de contato.
(D) penfigo.
(E) psoríase.

_________________________________________________________

58. De acordo com os princípios de gestão, antes de aplicar
uma medida disciplinar ao auxiliar de enfermagem, o
enfermeiro deve observar os seguintes aspectos:

I. Ouvir o funcionário que cometeu o erro e tentar
identificar os motivos que o levaram a proceder
incorretamente.

II. Analisar a falha quanto às conseqüências para o
cliente, os funcionários, a enfermagem e a instituição.

III. Julgar a ação, não a pessoa, e reforçar a confiança
na mudança positiva de comportamento.

IV. Considerar que a gravidade da medida disciplinar
deve corresponder à gravidade do erro.

É correto o que consta em

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

_________________________________________________________

59. Na elaboração da escala de distribuição de pessoal de
enfermagem, o enfermeiro deve respeitar a Lei do Exer-
cício Profissional quanto às atividades a serem desenvol-
vidas pelos profissionais de nível médio. Assim, o enfer-
meiro deve saber que cabe ao auxiliar de enfermagem

(A) assistir ao enfermeiro no planejamento, programa-
ção, orientação e supervisão das atividades de
assistência de enfermagem.

(B) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes
em estado grave, com total autonomia profissional.

(C) responder plenamente pela gestão em enfermagem,
no período noturno, se a instituição de saúde for de
pequeno ou médio porte.

(D)) orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao
cumprimento das prescrições de enfermagem e
médicas.

(E) responder pelo gerenciamento em enfermagem, por
período igual ou inferior a 30 dias, em substituição à
chefia em férias ou licença médica.

_________________________________________________________

60. A desnutrição típica do alcoolista pode levá-lo a um qua-
dro de encefalopatia alcoólica aguda (síndrome de
Wernicke). Esta síndrome caracteriza-se pela deficiência
vitamínica, principalmente, de

(A)) tiamina.

(B) lactoflavina.

(C) riboflavina.

(D) calciferol.

(E) betacaroteno.
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PROVA DISCURSIVA �� REDAÇÃO

Discorra, com clareza e coesão, sobre a Assistência de Enfermagem em Diabetes Mellitus, abordando específica e justificadamente
os seguintes aspectos:

� seis cuidados básicos na conservação da insulina.

� cinco recomendações e cuidados básicos na prevenção de úlceras diabéticas.

Utilize no máximo 30 (trinta) linhas.
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