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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- contém a proposta e o espaço para o rascunho da redação.
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, conforme o exemplo: A
C D E
- Ler o que se pede na Prova Discursiva- Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

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 deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada. Os rascunhos não serão considerados em
nenhuma hipótese.
- Você terá 4 horas para responder a todas as questões, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova DiscursivaRedação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e a folha
de transcrição da Prova Discursiva- Redação.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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1.

No texto, os autores

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Português
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8, considere o texto abaixo.
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As indústrias culturais, e mais especificamente a do
cinema, criaram uma nova figura, “mágica”, absolutamente moderna: a estrela. Depressa ela desempenhou
um papel importante no sucesso de massa que o cinema
alcançou. E isso continua. Mas o sistema, por muito
tempo restrito apenas à tela grande, estendeu-se
progressivamente, com o desenvolvimento das indústrias
culturais, a outros domínios, ligados primeiro aos setores
do espetáculo, da televisão, do show business. Mas
alguns sinais já demonstravam que o sistema estava
prestes a se espalhar e a invadir todos os domínios:
imagens como as de Gandhi ou Che Guevara, indo de
fotos a pôsteres, no mundo inteiro, anunciavam a planetarização de um sistema que o capitalismo de hiperconsumo hoje vê triunfar.
O que caracteriza o star-system em uma era hipermoderna é, de fato, sua expansão para todos os do-

2.

(best-sellers), de prêmios e listas dos mais populares,
assim como de recordes de venda, de frequência e de
audiência destes últimos.
A extensão do star-system não se dá sem uma forma
de banalização ou mesmo de degradação − da figura pura

35

40

da grande cultura clássica, passou-se às estrelas − forma

tecem elogios às indústrias culturais, assinalando
como positivo o desempenho delas na constituição
de sociedades modernas.

(B)

advogam o reconhecimento do papel exclusivo do cinema na criação e disseminação da figura da estrela.

(C)

atribuem às estrelas do cinema a massificação dessa arte, em um sistema que permanece unicamente por força da atuação das atrizes de alta categoria.

(D)

condenam a expansão do sistema que equivocadamente se constituiu no passado em torno da figura
da estrela, porque ele tornou obrigatória a figura
intermediária do agente.

(E)

apontam a hipermodernidade como era que adota, de
modo generalizante, práticas que na modernidade
mais se associavam às indústrias do espetáculo.

_________________________________________________________

mínios. Em todo o domínio da cultura, na política, na
religião, na ciência, na arte, na imprensa, na literatura, na
filosofia, até na cozinha, tem-se uma economia do
estrelato, um mercado do nome e do renome. A própria
literatura consagra escritores no mercado internacional,
os quais negociam seus direitos por intermédio de
agentes, segundo o sistema que prevalece nas indústrias
do espetáculo. Todas as áreas da cultura valem-se de
paradas de sucesso (hit-parades), dos mais vendidos

da estrela, trazendo consigo uma imagem de eternidade,
chega-se à vedete do momento, à figura fugidia da
celebridade do dia; do ícone único e insubstituível, passase a uma comunidade internacional de pessoas conhecidas, “celebrizadas”, das quais revistas especializadas divulgam as fotos, contam os segredos, perseguem a intimidade. Da glória, própria dos homens ilustres da
Antiguidade e que era como o horizonte resplandecente

(A)

Os autores referem-se a Gandhi ou Che Guevara com o
objetivo de
(A)

insinuar que, na modernidade, a imagem independe do valor que efetivamente um homem representa.

(B)

recriminar, em aparte irrelevante para a argumentação principal, a falta de critério na exposição da
figura de um líder, que acarreta o uso corriqueiro de
sua imagem − numa foto ou pôster.

(C)

comprovar que o sistema associado à figura da
estrela estava ligado aos setores do espetáculo, da
televisão, do show business.

(D)

conferir dignidade à indústria cultural, demonstrando
que essa indústria tem também a função de dar
visibilidade à imagem de grandes líderes.

(E)

demonstrar, por meio de particularização, que antes
da era hipermoderna já havia sinais de que o starsystem invadiria todos os domínios.

_________________________________________________________

3.

Mas o sistema, por muito tempo restrito apenas à tela
grande, estendeu-se progressivamente, com o desenvolvimento das indústrias culturais, a outros domínios, ligados primeiro aos setores do espetáculo, da televisão, do
show business.

ainda heroicizada pela sublimação de que eram portadoras − , depois, com a rapidez de duas ou três décadas de
hipermodernidade, às pessoas célebres, às personalida45

des conhecidas, às “pessoas”. Deslocamento progressivo
que não é mais que o sinal de um novo triunfo da formamoda, conseguindo tornar efêmeras e consumíveis as
próprias estrelas da notoriedade.
(Adap. de Gilles Lipovetsky e Jean Serroy. Uma cultura de
celebridades: a universalização do estrelato. In A cultura –
mundo: resposta a uma sociedade desorientada. Trad:
Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras,
2011, p.81 a 83)

2

Na frase acima, o segmento destacado equivale a:
(A)

por conta de ter ficado muito tempo restrito.

(B)

ainda que tenha ficado muito tempo restrito.

(C)

em vez de ter ficado muito tempo restrito.

(D)

ficando há muito tempo restrito.

(E)

conforme tendo ficado muito tempo restrito.
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4.

A extensão do star-system não se dá sem uma forma de

6.

banalização ou mesmo de degradação − da figura pura da
estrela, trazendo consigo uma imagem de eternidade,

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

chega-se à vedete do momento, à figura fugidia da celebridade do dia; do ícone único e insubstituível, passa-se a
uma comunidade internacional de pessoas conhecidas,
“celebrizadas”, das quais revistas especializadas divulgam

7.

arte, na imprensa, na literatura, na filosofia, até na
cozinha constitui elenco de profissões que tiveram
de se associar ao domínio da cultura para atingir a
economia do estrelato.

A expressão ou mesmo indica que os autores atribuem à palavra degradação um sentido de rebaixamento mais intenso do que atribuem à palavra
banalização.
A substituição de não se dá sem uma forma de
banalização por “procede de um tipo de atitude
trivial” mantém o sentido original.

(C)

A forma trazendo expressa, na frase, sentido de
condicionalidade, equivalendo a “se trouxer”.

(D)

O contexto exige que se compreendam os segmentos da figura pura da estrela e do ícone único e
insubstituível como expressões de sentidos opostos.

(E)

A substituição de das quais por “cujas” mantém a
correção e o sentido originais.

Considere as afirmações que seguem.

I. A sequência na política, na religião, na ciência, na

Considerado o fragmento acima, em seu contexto, é
correto afirmar:

(B)

(linha 2) criaram.
(linha 5) alcançou.
(linha 5) continua.
(linha 13) anunciavam.
(linha 15) vê triunfar.

_________________________________________________________

as fotos, contam os segredos, perseguem a intimidade.

(A)

Em certas passagens do primeiro parágrafo, os autores
referem-se a certas ações pretéritas que consideravam
contínuas. A forma verbal que demonstra essa atitude é

II. Em A própria literatura consagra escritores no mercado internacional, os quais negociam seus direitos por intermédio de agentes, segundo o sistema
que prevalece nas indústrias do espetáculo, a
expressão em destaque foi obrigatoriamente empregada para evitar a ambiguidade que ocorreria
se, em seu lugar, fosse usado o pronome “que”.

III. Em A própria literatura consagra escritores no mercado internacional, os quais negociam seus direitos
por intermédio de agentes, segundo o sistema que
prevalece nas indústrias do espetáculo, o segmento destacado poderia ser substituído por “prevalecente”, sem prejuízo do sentido e da correção
originais.

_________________________________________________________

5.

O texto legitima

Da glória, própria dos homens ilustres da Antiguidade e

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

que era como o horizonte resplandecente da grande
cultura clássica, passou-se às estrelas − forma ainda
heroicizada pela sublimação de que eram portadoras − ,
depois, com a rapidez de duas ou três décadas de
hipermodernidade, às pessoas célebres, às personalidades conhecidas, às “pessoas”. Deslocamento progressivo
que não é mais que o sinal de um novo triunfo da formamoda, conseguindo tornar efêmeras e consumíveis as
próprias estrelas da notoriedade.

I, somente.
II, somente.
III, somente.
I e III, somente.
I, II e III.

_________________________________________________________

8.

...imagens como as de Gandhi ou Che Guevara, indo de
fotos a pôsteres, no mundo inteiro, anunciavam a planetarização de um sistema que o capitalismo de hiperconsumo hoje vê triunfar.
Outra redação, clara e correta, para o segmento acima é:

Levando em conta o acima transcrito, em seu contexto,
assinale a afirmação correta.
(A)

(B)

(A)

No segmento que se encontra entre vírgulas, imediatamente depois de Da glória, somente uma das
declarações destina-se a caracterizar “glória”.

...no mundo inteiro, Gandhi ou Che Guevara em imagens de fotos ou pôsteres, anunciavam a planetarização do sistema que hoje se vê triunfar segundo
o capitalismo de hiperconsumo.

(B)

É legítimo entender-se do fragmento: as estrelas
ostentavam, e pelas mesmas razões, a aura de heroísmo que representava a glória dos homens ilustres da Antiguidade.

...tanto Gandhi e também Che Guevara, com imagens indo de fotos a pôsteres no mundo inteiro
anunciavam aquilo que o capitalismo de hiperconsumo chama planetarização de um sistema.

(C)

...indo de fotos a pôsteres, no mundo inteiro, imagens tais como a de Gandhi ou Che Guevara anunciavam que havia se planetarizado o sistema que o
capitalismo de hiperconsumo, hoje, vê triunfar.

(D)

...planetarizou-se o sistema − aquele que o capitalismo de consumo hoje vê o triunfo − o que foi anunciado com as imagens de Gandhi e Che Guevara
indo pelo mundo com fotos a pôsteres.

(E)

...um sistema que o capitalismo de hiperconsumo
hoje vê seu triunfo teve anunciado sua planetarização por Gandhi ou também Che Guevara, com sua
ida pelo mundo, por fotos e pôsteres.

(C)

No segmento que descreve a segunda parte do
processo de deslocamento, introduzida por depois, a
expressão que está subentendida é Da glória.

(D)

As aspas, em “pessoas”, chamam a atenção para o
particular sentido em que a palavra foi usada: como
sinônimo das duas expressões imediatamente anteriores.

(E)

A forma efêmeras e consumíveis obtém sua força
expressiva pela repetição de uma mesma ideia, repetição que se dá sem acréscimo de traço de sentido.
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9.

Está correta a seguinte frase:
(A) Ainda que os méritos pela execução do projeto não
coubessem àquele engenheiro, foram-lhe logo atribuídos, mas ele, com humildade, não hesitou em
recusá-los.

12.

(B)

o prazo para a interposição desses recursos será de
3 (três) dias, contados da publicação ou da intimação do despacho.

(C)

Devem fazer mais de seis meses que ele não constroe nenhuma maquete, talvez por estresse; por
isso, muitos são a favor de que lhe seja concedido
as férias acumuladas.

(C)

esse recurso regimental, por sua natureza, é sempre
administrativo e sem quaisquer restrições.

(D)

as partes e o Ministério Público disporão de 10 (dez)
minutos, improrrogáveis, para fins de sustentação oral.

(D)

Ele é especialista em vegetais euros-siberianos, motivo das suas análizes serem feitas em extensa faixa
da Europa e dele viajar tão à vontade.

(E)

se apresentada a petição, e for confirmado o despacho recorrido, o Relator não poderá tomar parte do
julgamento na sessão oportuna.

(E)

Ao que me disseram, tratam-se de questões totalmente irrelevante para o pesquisador, mas, mesmo
assim, jornalistas tentam assessorá-lo na divulgação
delas.

_________________________________________________________

13.

Com relação às competências, analise:

I. Convocação à sua presença do Juiz Eleitoral da
Zona que deva pessoalmente prestar informações
de interesse para a Justiça Eleitoral, ou indispensáveis à solução do caso concreto.

A alternativa que apresenta frase correta é:

(B)

(C)

(D)

(E)

− Senhor Ministro, peço sua licença para advertir
que Vossa Excelência se equivocais no julgamento
dessa lei tão polêmica.

II. Propor ao Tribunal o arquivamento do processo da
originária competência deste, se a resposta ou defesa prévia do acusado, nos casos em que for admitida, convencer da improcedência da acusação.

Seus companheiros, até os recém-contratados, não
lhe atribuem nenhum deslize e creem que esse é
mais um injusto empecilho entre tantos com que ele
já se defrontou.

III. Presidir a Comissão Apuradora do Tribunal.
IV. Defender a jurisdição do Tribunal.

Se eles não satisfazerem todas as exigências, não
se têm como contratá-los sem enveredar pelo caminho da irregularidade.

São atribuições, respectivamente, do

O traumático episódio gerou grande ansiedade, excitação desmedida que lhe fez xingar e investir contra
a pessoa mais cumpridora com seus deveres.
Caso ele venha a se opor, será uma compulsão a
que ninguém deve compartilhar, sob perigo de todos
os envolvidos se virem em situação de risco na
empresa.

_________________________________________________________

Regimento Interno do Tribunal
Regional Eleitoral do Amapá

4

é vedado à parte prejudicada por tais despachos
requerer que se apresentem os autos em mesa para
que a decisão seja alterada ou confirmada.

Parecia haver muitas razões para que seus estudos
de metereologia não convencesse, mas a mais
excêntrica era inventar pretextos inverossímeis para
seus erros.

(A)

11.

(A)

(B)

_________________________________________________________

10.

No que se refere aos recursos de decisão do Presidente e
do Relator, é correto afirmar que

Em matéria de distribuição dos processos, os feitos serão
registrados mediante numeração contínua, em cada uma
das classes previstas no Regimento Interno, entre outras,
o Recurso Eleitoral (RE), código 30. Nesse caso, é certo
que
(A) o agravo de instrumento não poderá ser autuado
com a indicação do feito no qual foi interposto, sendo facultado seu apensamento a este quando devolvido pela Instância superior.
(B)

o registro na respectiva classe processual terá como
parâmetro a classe eventualmente indicada pela parte no recurso, não cabendo sua alteração pela Secretaria Judiciária.

(C)

caberá ao Relator solucionar as dúvidas que surgirem na classificação do feito e o Vice-Presidente do
Tribunal fará o controle do andamento e das decisões do feito mediante sistema eletrônico.

(D)

os recursos e pedidos incidentes ou acessórios poderão ser juntados aos autos principais, mediante
termo genérico, porém alterando-se a classe e a numeração do feito.

(E)

se o processo for de competência da Corregedoria
Regional Eleitoral e que deva ser apreciado pelo
Tribunal será registrado em outra classe processual
e distribuído pela Secretaria Judiciária ao respectivo
Relator.

(A)

Presidente, Procurador-Regional, Corregedor-Regional Eleitoral e Relator.

(B)

Corregedor-Regional Eleitoral, Procurador-Regional,
Presidente e Relator.

(C)

Corregedor-Regional Eleitoral, Relator, Vice-Presidente e Procurador-Regional.

(D)

Presidente, Relator, Vice-Presidente e Revisor.

(E)

Relator, Revisor, Presidente e Corregedor-Regional
Eleitoral.

_________________________________________________________

14.

No que tange aos recursos em geral é INCORRETO afirmar que
(A)

os recursos serão distribuídos a um Relator, em
24 (vinte e quatro) horas, pela ordem rigorosa de
antiguidade dos respectivos membros, esta última
exigência, sob pena de nulidade de qualquer ato ou
decisão do relator ou Tribunal.

(B)

os recursos parciais, dentre os quais não se incluem
os que versarem matéria referente ao registro de
candidatos, interpostos para o Tribunal, serão julgados à medida que derem entrada na Secretaria.

(C)

os recursos administrativos serão interpostos no
prazo de 10 (dez) dias e processados na forma dos
recursos eleitorais, funcionando como Relator o Vice
Presidente, ficando o Presidente sem direito a voto.

(D)

o Relator devolverá os autos à Secretaria no prazo
de 10 (dez) dias para, nas 24 (vinte e quatro) horas
seguintes, ser encaminhado ao Revisor e após
incluído na pauta de julgamento.

(E)

dos atos, resoluções, ou decisões dos membros do
Tribunal e dos Juízes ou Juntas Eleitorais, caberá
recurso para o Tribunal e, sempre que a lei não fixar
prazo especial, o recurso deverá ser interposto em
03 (três) dias da publicação do ato, resolução ou decisão.
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15.

Dentre as atribuições da Corregedoria Regional Eleitoral, consta a de
(A)

conhecer, em grau de recurso, das decisões administrativas da Secretaria e impor aos funcionários desta penas de
suspensão.

(B)

assistir às sessões, de qualquer natureza, do Tribunal, tomando parte nas discussões, assinando suas resoluções e
acórdãos.

(C)

representar ao Tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais e sua aplicação uniforme em toda a Circunscrição.

(D)

levar os processos judiciais e administrativos à mesa para julgamento de incidentes por ela ou pelas partes suscitadas.

(E)

investigar se há crimes eleitorais a reprimir e se as denúncias já oferecidas têm curso normal.

Noções de Informática
16.

O mesmo modo de exibição (Listas, Lado a lado, Detalhes, etc) que está sendo apresentado na pasta atual, pode ser aplicado a
todas as pastas do Windows XP, na janela Meu computador, clicando-se com o mouse em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17.

Tarefas do sistema → Modo de exibição.
menu Arquivo → Opções de pastas → Modo de exibição.
menu Ferramentas → Opções de pastas → Modo de exibição.
menu Ferramentas → Mapear opções de pasta → Modo de exibição.
Tarefas do sistema → Mapear opções de pasta → Modo de exibição.

Em relação ao BrOffice.org 3.1, considere:

I. Em um arquivo aberto no Writer quando o cursor está em qualquer linha de qualquer parágrafo, ao se pressionar a tecla
Home ele irá se posicionar no início do texto.

II. Em uma planilha do Calc, se a célula E8, que contém a fórmula =($D$2+SOMA(C3:C7))/$D$1, for copiada para a célula
F9, através de Ctrl+C e Ctrl+V, a célula F9 conterá a fórmula =($D$2+SOMA(D4:D8))/$D$1.

III. No Writer as ações das teclas F7, Ctrl+F12 e Ctrl+F4 correspondem, respectivamente, verificar ortografia, inserir tabela e
fechar documento.

IV. No Calc a fórmula =SOMA(A1:B2;B4) irá executar a soma de A1, B2 e B4.
Está correto o que se afirma, SOMENTE em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18.

No Internet Explorer 8 o internauta pode navegar por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

19.

guias, janelas, guias duplicadas e sessões.
janelas, guias e guias duplicadas, somente.
janelas e sessões, somente.
janelas e janelas duplicadas, somente.
guias, guias duplicadas e sessões, somente.

Para se criar uma nova mensagem no Thunderbird 2, basta clicar no ícone da barra de ferramentas Nova MSG, ou clicar no
menu
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20.

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

Editar → Nova mensagem.
Arquivo → Novo →Mensagem.
Mensagem → Editar como nova.
Exibir → Opções de nova mensagem.
Ferramentas → Editar → Mensagem.

Em termos de componentes básicos do computador, é um elemento que, no final das contas, funciona como uma mesa de
trabalho que a todo o momento tem seu conteúdo alterado e, até mesmo, descartado quando ela não está energizada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Placa mãe.
Processador.
HD.
Placa de vídeo.
Memória RAM.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

22.

23.

24.

A coordenação de um Curso Técnico em Enfermagem solicita campo de estágio ao enfermeiro de uma instituição de saúde. Na
instituição, não haverá professor orientador, simultaneamente o enfermeiro da unidade concedente exercerá a função de
supervisor de estágio e as atividades para as quais está designado. Para esta situação, a Resolução COFEN 371/2010
considera que o procedimento é
(A)

aceitável, se o nível de complexidade da assistência de enfermagem for classificado como assistência mínima ou
autocuidado.

(B)

permitido, desde que o número de estagiários não seja superior a 5 alunos.

(C)

aceitável, se o enfermeiro exercer atividades administrativas na instituição de saúde.

(D)

permitido, se a execução simultânea das duas funções estiver referendada no Termo de Acordo Jurídico entre as diretorias
do Curso e da instituição de saúde.

(E)

vedado, por ocorrer exercício simultâneo da função de supervisor de estágio e de enfermeiro da instituição de saúde.

Um enfermeiro desenvolve atividades de Práticas Integrativas ou Complementares (Terapias Alternativas). Para essas atividades, a Resolução do COFEN 326/2008, Artigo 1o, autoriza o Enfermeiro a usar autonomamente a
(A)

auto-hemoterapia como recurso terapêutico, desde que seja efetuada com base nos princípios de biossegurança preconizados pela prática alopática.

(B)

acupuntura em suas condutas profissionais, após a comprovação da sua formação técnica específica, perante o COFEN.

(C)

bio-hemoterapia como recurso alternativo na terapêutica de doenças de etiologia idiopática, desde que não ocorra infração sanitária.

(D)

reflexologia em suas condutas profissionais, após comprovação de conclusão de curso com carga horária mínima de
240 horas.

(E)

quiropraxia como recurso coadjuvante do tratamento fisioterápico, após comprovação de que o cliente não é portador de
osteoporose.

Em relação ao sigilo profissional, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem especifica como responsabilidade e dever
profissional:
(A)

ignorar a obrigatoriedade do segredo profissional quando o fato for de conhecimento público ou em caso de falecimento da
pessoa envolvida.

(B)

desconsiderar a responsabilidade pela manutenção de fato sigiloso, quando houver consentimento por escrito da pessoa
envolvida ou do responsável da diretoria da instituição onde o profissional trabalha.

(C)

manter, em atividade multiprofissional, o fato sigiloso mesmo quando a informação for necessária e imprescindível à
prestação da assistência.

(D)

manter o segredo profissional referente ao menor de idade, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou
responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou
riscos ao mesmo.

(E)

declarar o seu impedimento de revelar segredo profissional, quando intimado como testemunha a comparecer perante a
autoridade, mesmo sob ordem judicial.

O conceito de enfermagem evoluiu ao longo dos tempos.
Assistir, em enfermagem, é fazer pelo ser humano tudo aquilo que ele não pode fazer por si mesmo; ajudá-lo ou auxiliá-lo
quando parcialmente impossibilitado de se autocuidar; orientá-lo ou ensiná-lo, supervisioná-lo ou encaminhá-lo a outros profissionais.
Este conceito é de autoria de

6

(A)

Wanda de Aguiar Horta.

(B)

Raquel Haddock Lobo.

(C)

Ana Néri.

(D)

Florence Nightingale.

(E)

Santa Clara.
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Atenção:

25.

26.

27.

A NR 32 − Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimento de Saúde considera que a sala de
preparo dos quimioterápicos antineoplásicos deve ser dotada de Cabine de Segurança Biológica Classe II B2. A cabine deve
estar em funcionamento no mínimo por
(A)

cinco minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por dez minutos após a conclusão do
trabalho.

(B)

quinze minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por vinte minutos após a conclusão do
trabalho.

(C)

trinta minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por trinta minutos após a conclusão do
trabalho.

(D)

quarenta e cinco minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por trinta minutos após a
conclusão do trabalho.

(E)

sessenta minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por vinte minutos após a conclusão do
trabalho.

A Portaria no 199 de 17 de janeiro de 2011 alterou a NR-3 (Norma Regulamentadora n 3) − Embargo ou Interdição. Uma das
orien-tações que está em vigor, sobre o recebimento de salário, é que durante a paralisação decorrente da imposição de
interdição ou embargo
o

(A)

os empregados devem interpor recurso judicial e provar que são merecedores de pagamento.

(B)

os empregados recebam os salários como se estivessem em efetivo exercício.

(C)

o empregador pagará os salários, cujos valores serão aqueles acordados na reunião com os empregados e representantes
do Ministério do Trabalho e sindical.

(D)

o empregador deve pagar um quarto do valor do salário do empregado.

(E)

o empregador pagará ao empregado um salário mínimo.

Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como salas
de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, a NR-17 (Norma
o
Regulamentadora n 17) recomenda:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

28.

nível de ruído aceitável para efeito de conforto de até 80 dB.
índice de temperatura efetiva entre 25 °C e 28 °C.
velocidade do ar não superior a 2 m/s.
umidade relativa do ar não inferior a 40 por cento.
curva de avaliação de ruído e vibração não superior a 75 dB.

Para garantir a atenção integral à saúde dos trabalhadores existem os Centros Estaduais e Regionais de Referência em Saúde
do Trabalhador (CEREST) e a rede de serviços sentinela de média e alta complexidade capazes de diagnosticar os agravos à
saúde que têm relação com o trabalho e de registrá-los no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN NET).
Essa rede, integrada à rede de serviços do SUS, é uma estratégia denominada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

29.

As questões de números 25 a 28 referem-se à legislação e/ou segurança do trabalho.

EST − Estratégia Saúde do Trabalhador.
EST/SUS − Estratégia Saúde do Trabalhador no SUS.
ERST − Estratégia de Referência à Saúde do Trabalhador.
RESTSUS − Rede Saúde do Trabalhador no SUS.
RENAST − Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador.

Um homem de 45 anos viajará para uma região com recomendação de aplicação da vacina contra febre amarela (atenuada).
Considerando que a pessoa em questão nunca recebeu essa vacina, o Calendário de Vacinação do Adulto e do Idoso do
Ministério da Saúde recomenda administrar a vacina
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dois dias antes da data da viagem.
cinco dias antes da data da viagem.
dez dias antes da data da viagem.
quinze dias antes da data da viagem.
trinta dias antes da data da viagem.
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30.

As informações de morbidade proveem de várias fontes:

I. Estatísticas de serviços de atendimento ambulatorial.
II. Registros de serviços médicos de empresas.
III. Registros de óbitos.
IV. Inquéritos domiciliários de morbidade.
Segundo Laurenti, as fontes são aquelas descritas em

31.

32.

33.

34.
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(A)

I, II, III e IV.

(B)

I, II e III, somente.

(C)

I, II e IV, somente.

(D)

II e IV, somente.

(E)

III e IV, somente.

Em 2004, foram notificados 30 casos de uma determinada doença na região Y. A doença já tinha sido detectada em outras regiões do país, mas nunca nessa região. O termo epidemiológico que define a situação descrita é
(A)

reemergente.

(B)

emergente.

(C)

reepidêmico.

(D)

endemia.

(E)

ciclo endêmico.

No processo de trabalho gerencial, existem quatro momentos que se inter-relacionam: o explicativo, o normativo, o estratégico e
o tático-operacional. Esta composição caracteriza
(A)

o planejamento tradicional.

(B)

o modelo sociotécnico.

(C)

o planejamento estratégico situacional.

(D)

a avaliação do sistema de eficiência potencial.

(E)

a avaliação da eficiência real.

De acordo com a Resolução do COFEN 293/2009, para efeito de cálculo devem ser consideradas como horas de Enfermagem,
por leito, nas 24 horas, na assistência mínima ou autocuidado:
(A)

17,9 horas de Enfermagem, por cliente.

(B)

9,4 horas de Enfermagem, por cliente.

(C)

5,6 horas de Enfermagem, por cliente.

(D)

3,8 horas de Enfermagem, por cliente.

(E)

2,5 horas de Enfermagem, por cliente.

O fio de sutura de algodão cirúrgico é classificado como
(A)

absorvível.

(B)

semiabsorvível.

(C)

de absorção lenta.

(D)

de absorção rápida.

(E)

não absorvível ou inabsorvível.
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35.

No quadro abaixo, a Sociedade Brasileira de Enfermeiros do Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material de
Esterilização considera como prática recomendável no reprocessamento de artigos de assistência respiratória o descrito em:
Material

36.

(A)

Sonda de aspiração

(B)

Cânula de entubação

38.

(C)

Ambú

(D)

Cabo de laringoscópio

Limpar com álcool 70% e realizar desinfecção de nível médio com plasma de peróxido de
hidrogênio.

(E)

Máscara facial

(A)

pressão que o sangue exerce quando levado aos pulmões para captar oxigênio e liberar gás carbônico ao início da sístole.

(B)

força de estiramento passivo exercida no músculo ventricular ao final da diástole pela quantidade de sangue na câmara
cardíaca.

(C)

pressão para transportar o oxigênio e outros nutrientes para as células do corpo.

(D)

pressão que os músculos ventriculares devem produzir para superar a pressão mais elevada na aorta.

(E)

condução do impulso elétrico por toda a rede de células musculares do coração.

A avaliação neurológica que indica o nível de consciência do cliente de acordo com as respostas de abertura ocular, verbal e
motora é chamada de
avaliação dos nervos cranianos.
escala de coma de Glasgow.
escala de Cincinnati.
escala de coma de Braden.
escala de coma de Babinski.

Curativo utilizado em úlcera por pressão, derivado de algas, cuja função é absorver o exsudato, promover a hemostasia da
ferida e que requer curativo secundário, é chamado de
alginato de bário.
hidrocoloide de cálcio.
hidrogel de alcatrão.
alginato de cálcio.
hidrocoloide de iodo.

A interrupção súbita no uso de glicocorticoides pode resultar em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

41.

150 mL.
200 mL.
250 mL.
300 mL.
350 mL.

Com relação ao ciclo cardíaco, a pré-carga refere-se à

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
40.

Realizar limpeza seguida de desinfecção com hipoclorito de sódio 10% ou álcool a 70%.

Na administração de um soro com volume total de 750 mL, a 25 gotas por minuto, ao final de 4 horas o volume infundido será de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
39.

Realizar a pré-desinfecção com álcool a 70% e esterilizar com solução de fenol sintético.
Realizar limpeza, seguida de desinfecção com glutaraldeído 2%. O componente metálico do
ambú requer desinfecção com hipoclorito de sódio 5%.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
37.

Procedimento
Descartar após o uso.

doença de Mitsuda.
síndrome de Cushing.
hiperglicemia severa.
doença de Boerema-Cryle.
insuficiência suprarrenal aguda.

Na malária, o exame laboratorial que permite realizar a avaliação da densidade parasitária do Plasmodium falciparum é
chamado de exame
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

da prova do laço.
da gota espessa.
de VDRL.
de pesquisa de CKMB.
de prova de Mantoux.

TREAP-Anal.Jud.-Enfermagem-G07

9

Caderno de Prova ’G07’, Tipo 001
42.

Na dengue, as características clínicas variam de acordo com a forma de apresentação. A forma de apresentação da dengue que
apresenta correspondência com as características clínicas estão descritas em:
Forma de apresentação

43.

44.

45.

46.
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(A)

Dengue nodular

(B)

Dengue vetorial

(C)

Dengue clássica

(D)

Febre hemorrágica da dengue

(E)

Febre transitória da dengue

Características clínicas
Febre alta com início abrupto, lesões pápulo-nodulares, hemorragia gástrica e dor periorbital.
Febre alta com início em até 3 dias, hemorragia máculo-nodular, prurido generalizado,
cefaleia e hipoglicemia.
Febre alta, com início abrupto, associada à cefaleia, mialgia, artralgia e exantema máculopapular.
Febre alta, presença de mácula hipocrômica em face, osteoartrite, hipotensão arterial e
taquicardia ventricular.
Febre alta, hipertensão arterial, bradicardia, excitabilidade, e hepatoesplenomegalia,
seguida de morte.

Após um incêndio em local fechado com grande quantidade de fumaça, uma vítima responsiva apresenta-se com queimadura de
espessura parcial nos braços direito e esquerdo; verifica-se tosse e, à ausculta pulmonar, presença de sibilos generalizados.
Nesse caso, prioritariamente, deve-se
(A)

realizar curativo com soro fisiológico gelado.

(B)

aferir a pressão arterial.

(C)

obter um acesso venoso calibroso.

(D)

providenciar a escarotomia imediata da região que sofreu queimadura.

(E)

preservar a permeabilidade das vias aéreas.

Vítima de queda, não responsiva, é encontrada com afundamento de tórax à direita, apresentando respiração agônica e
ausência de pulso carotídeo. De acordo com as Diretrizes da American Heart Association (AHA) de 2010, no Suporte Básico de
Vida, a prioridade do atendimento a ser prestado pelo enfermeiro é
(A)

iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar com a abertura de via aérea e 15 compressões torácicas.

(B)

iniciar manobras de reanimação cardiopulmonar com 30 compressões torácicas e 02 ventilações.

(C)

realizar a intubação orotraqueal e as manobras de reanimação cardiopulmonar com 30 compressões torácicas.

(D)

realizar o alinhamento da cabeça, abertura de via aérea, duas ventilações de resgate e 30 compressões torácicas.

(E)

preparar material para punção de tórax e aplicar 2 mg de epinefrina a cada 5 minutos, enquanto aguarda a presença do
médico.

No atendimento pré-hospitalar a uma vítima responsiva com objeto encravado no abdome, além da avaliação primária, indica-se
(A)

remover o objeto encravado realizando compressão local com gaze estéril.

(B)

providenciar o material para remoção cirúrgica no local de atendimento.

(C)

providenciar acesso venoso calibroso e oxigenoterapia após a retirada do objeto.

(D)

estabilizar o objeto manual ou mecanicamente e providenciar o transporte imediato para remoção cirúrgica.

(E)

realizar a palpação abdominal a busca de possível lesão interna.

São características clínicas específicas de gestantes que apresentam pré-eclâmpsia,
(A)

hipotensão arterial e hiponatremia.

(B)

hipertensão arterial acompanhada de proteinúria.

(C)

alterações neurovegetativas e distócia uterina.

(D)

hipertensão arterial e endometriose.

(E)

hipotensão arterial e hiperpotassemia.
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47.

São vantagens do aleitamento materno para mãe e criança o que se encontra descrito em:
Mãe

48.

49.

50.

Criança

(A)

Colabora na produção de ocitocina e consequente redução do Diminui a incidência de cáries e problemas na fala, gasangramento uterino.
rantindo melhor crescimento e desenvolvimento da criança.

(B)

Reduz o risco de câncer de colo de útero.

(C)

Colabora com a estética da mama, pois ajuda a manter a rigidez Evita o aparecimento do refluxo gastroesofágico e consedo músculo esternoclidomastoídeo.
quente aspiração do alimento ingerido.

(D)

Colabora com a produção de hormônios paratireoideanos, Reduz o risco para leucemia mieloide, pois provoca o
reduzindo o peso alcançado na gestação.
aumento dos leucócitos T.

(E)

Reduz os laços afetivos e o envolvimento do pai e familiares.

Reduz a produção de vasopressina, prevenindo a hipertensão arterial infantil.

Possibilita a proteção contra a tuberculose, evitando-se a
vacinação da BCG.

Ao avaliar a caderneta de vacinação de uma adolescente, no segundo mês de gestação, moradora no Estado do Amapá, o
enfermeiro verifica a ausência da vacina da febre amarela. Nesse caso, a conduta é
(A)

iniciar vacinação em esquema de três doses, após o terceiro mês de gestação.

(B)

encaminhar a adolescente para realizar o exame de gota espessa antes de iniciar a vacinação.

(C)

encaminhar a adolescente para avaliação médica, tendo em vista as contraindicações para essa vacina em caso de
gestantes.

(D)

realizar a prova do laço e iniciar a vacinação, sendo a 1a dose após os três meses de gestação.

(E)

fazer o exame de BK para avaliação da presença ou não da doença e, em caso negativo, aplicar uma dose da vacina.

Cliente atendido no ambulatório apresenta síndrome extrapiramidal pela ingestão excessiva de haloperidol. Neste caso, os sinais
característicos dessa síndrome são:
(A)

secreção brônquica, kernictero e bradicardia.

(B)

agitação, hipertermia maligna e hipoglicemia.

(C)

euforia, hipotermia e tracoma.

(D)

rigidez de nuca, espasmos faciais e opistótono.

(E)

alucinações, esquizofrenia e retenção urinária.

Conforme o Conselho Federal de Enfermagem, a equipe de enfermagem deve levar em consideração os seguintes aspectos
quanto à contenção física em um paciente/cliente com distúrbios mentais:

I. A contenção física é utilizada pela enfermagem como primeira alternativa em pacientes agressivos com o objetivo de
preservar a segurança do paciente e da equipe de enfermagem.

II. Existem outras estratégias que devem ser aplicadas anteriormente à contenção física: primeiramente a abordagem verbal
pela comunicação terapêutica e, posteriormente, a contenção química.

III. A contenção física envolve a técnica de restrição dos movimentos do corpo do paciente, restringindo sua habilidade em
se mover quando esse oferece perigo para si e para terceiros, por meio de dispositivos mecânicos ou manuais.
Está correto o que se afirma SOMENTE em
(A)

III.

(B)

II e III.

(C)

II.

(D)

I e II.

(E)

I.
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Noções de Direito Eleitoral
51.

52.

53.

54.

55.

O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de sete membros. Dentre os seus integrantes,
(A)

um juiz é escolhido, mediante eleição e pelo voto secreto, dentre os membros do Ministério Público.

(B)

dois juízes são nomeados pelo Presidente da República dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal.

(C)

dois juízes são escolhidos, mediante eleição e pelo voto secreto, dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

(D)

um juiz é nomeado pelo Presidente da República dentre os juízes do Tribunal Regional Federal com sede no Distrito
Federal.

(E)

um juiz é escolhido, mediante eleição e pelo voto secreto, dentre os advogados que dirigem a Ordem dos Advogados do
Brasil.

NÃO poderá, de acordo com a legislação constitucional vigente, vir a integrar o Tribunal Regional do Estado do Amapá
(A)

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.

(B)

membro do Ministério Público do Estado do Amapá.

(C)

Juiz de Direito do Estado do Amapá.

(D)

Juiz Federal, em condições de ser indicado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

(E)

Advogado de notável saber jurídico e idoneidade moral militante no Estado do Amapá.

Compete ao Tribunal Superior Eleitoral
(A)

aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão, até 30 dias, aos Juízes Eleitorais.

(B)

nomear os Juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais.

(C)

aumentar, através de Resolução, o número dos Juízes de qualquer Tribunal Regional Eleitoral.

(D)

conceder aos seus membros licença e férias, assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos.

(E)

enviar lista tríplice ao Presidente da República, para escolha e nomeação do Presidente do Tribunal.

Compete aos Tribunais Regionais Eleitorais
(A)

processar e julgar originariamente as impugnações à apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição de
diploma na eleição de Presidente e Vice-Presidente da República.

(B)

ordenar o registro e a cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais.

(C)

julgar os conflitos de jurisdição entre Juízes Eleitorais de Estados diferentes.

(D)

fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados, por dispensados do alistamento, um certificado
que os isente das sanções legais.

(E)

constituir as Juntas Eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição.

A respeito da competência do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, considere:

I. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente os crimes eleitorais e os comuns que lhes
forem conexos cometidos pelos seus próprios Juízes.

II. Compete aos Tribunais Regionais Eleitorais processar e julgar originariamente os crimes eleitorais e os comuns que lhes
forem conexos cometidos pelos seus próprios Juízes.

III. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente os crimes eleitorais cometidos pelos Juízes
Eleitorais.
Está correto o que se afirma SOMENTE em
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(A)

I.

(B)

I e II.

(C)

I e III.

(D)

II e III.

(E)

III.
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Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais
56.

57.

58.

Crisela, servidora pública civil federal efetiva, valeu-se de seu cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da
função pública. Neste caso, a demissão
(A)

incompatibiliza-a para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 8 anos.

(B)

gera a penalidade para Crisela de proibição de retornar ao serviço público federal.

(C)

incompatibiliza-a para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 6 anos.

(D)

incompatibiliza-a para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos.

(E)

incompatibiliza-a para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 10 anos.
o

A Lei n 8.112/90 estabelece que prescreverá em cinco e dois anos a ação disciplinar quanto às penalidades, respectivamente,
de
(A)

demissão e cassação de aposentadoria.

(B)

cassação de aposentadoria e suspensão.

(C)

suspensão e advertência.

(D)

suspensão e cassação de aposentadoria.

(E)

demissão e destituição de cargo em comissão.

Considere as seguintes assertivas a respeito do provimento de cargo público:

I. A nomeação far-se-á em comissão, exceto na condição de interino, para cargos de confiança vagos.
II. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
III. A posse, em regra, ocorrerá no prazo de noventa dias contados da publicação do ato de provimento.
IV. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.
De acordo com a Lei no 8.112/90, está correto o que se afirma SOMENTE em

59.

60.

(A)

II e IV.

(B)

I, II e III.

(C)

II, III e IV.

(D)

I e IV.

(E)

II e III.

Clotilde, servidora pública civil federal, está aposentada por invalidez. Na última perícia realizada para avaliação das condições
de sua saúde, uma junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria determinando o retorno de
Clotilde à atividade. Neste caso, ocorreu
(A)

a transferência.

(B)

a readaptação.

(C)

a recondução.

(D)

o aproveitamento.

(E)

a reversão.

Romilda, é interessada em processo administrativo no âmbito da Administração Pública Direta. Neste processo foi intimada para
comparecer em determinada diligência na véspera de sua realização. Neste caso,
(A)

a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista que a intimação observará a antecedência mínima de cinco dias úteis
quanto à data de comparecimento.

(B)

Romilda deverá comparecer em razão da legalidade de sua intimação, uma vez que a Lei no 9.784/99 prevê que esta
poderá ocorrer até a véspera da data de comparecimento.

(C)

a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista que a intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis
quanto à data de comparecimento.

(D)

a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista que a intimação observará a antecedência mínima de dez dias úteis
quanto à data de comparecimento.

(E)

a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista que a intimação observará a antecedência mínima de quarenta e oito
horas à data de comparecimento.
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PROVA DISCURSIVA − REDAÇÃO

Atenção:

Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de
perda de pontos a serem atribuídos à Redação.

Um enfermeiro irá proferir palestra sobre os modos de transmissão da tuberculose em um curso de graduação de enfermagem.
Descreva os três itens a serem abordados nessa palestra, tendo como base as atuais orientações do Ministério da Saúde.

I.
II.
III.

Como a tuberculose é transmitida de um doente com tuberculose pulmonar para uma pessoa sadia.
As condições ambientais que favorecem a propagação do bacilo da tuberculose.
Os fatores que influenciam na probabilidade da pessoa exposta ao bacilo da tuberculose se infectar.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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