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Você deverá receber do fiscal:
a) um caderno com 70 (setenta) questões, sem repetição ou falha;
b) uma folha destinada à marcação das suas respostas.
Ao receber a folha de respostas, você deve:
a) conferir se seu nome, número de identidade, cargo e especialidade estão corretos.
b) verificar se o cargo e a especialidade que constam nesta capa são os mesmos da folha de respostas. Caso
haja alguma divergência, por favor comunique ao fiscal da sala.
c) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas.
d) assinar a folha de respostas.
É de sua responsabilidade preencher a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.
Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
As questões da prova são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
O tempo disponível para essa prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para a marcação da folha de
respostas.
Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até 30 (trinta) minutos antes do
tempo previsto para o término da prova.
Ao terminar a prova, você deverá entregar a folha de respostas ao fiscal e assinar a lista de presença.
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Língua Portuguesa

“...todos temos nossos momentos Chaves.”. A alusão contida
nesse segmento do texto 1 se explica porque:

Texto 1
Por que cometemos atos falhos?

Por que você trocou o nome da namorada na hora H?
Freud explica, mas é bom já saber que a neurociência discorda
dele. Segundo a psicanalista Vera Warchavchik, a primeira
explicação veio no livro Psicopatologia da vida cotidiana, de
1901, em que Freud descreveu o ato falho como uma confusão
com um sentido maior por trás. Ou seja, para Freud, você fala
“sem querer querendo”. Isso aí: todos temos nossos momentos
Chaves.
Já a neurociência considera esse deslize um
esquecimento corriqueiro sem nenhum significado especial. Ele
acontece porque, ao contrário de uma filmadora, o cérebro não
grava todos os mínimos detalhes dos acontecimentos, mas
apenas as informações principais. Quando ativamos nosso
banco de dados para buscar a situação completa, ele monta
esses dados como se editasse um filme. E, para ligar uma coisa
a outra, preenche as lacunas com algumas invenções. Pronto! É
exatamente nesse momento que surgem as confusões, que, se
pegarem mal, serão consideradas atos falhos. A contragosto
dos psicanalistas, seriam simples e pequenos tilts na memória
sem nenhuma razão oculta. Por isso, na próxima vez que der
uma mancada na cama, diga que a culpa é do seu cérebro.
(Natália Kuschnaroff)

1
Com relação à pergunta do título, o texto 1 defende a seguinte
resposta:
(A) por causa da memória, que preenche suas lacunas com a
primeira coisa que vem à mente.
(B) em função de razões ocultas que provocam confusões,
mesmo sem a consciência de que os cometeu.
(C) em virtude de uma confusão provocada por um outro
sentido maior por trás.
(D) há mais de uma resposta explicativa e essas explicações
apresentam sentido oposto.
(E) porque a memória não grava todos os mínimos detalhes de
nossas experiências, mas só as informações principais.

2
“Por que você trocou o nome da namorada na hora H?”.
O pronome sublinhado no fragmento acima se refere:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a qualquer homem que leia o texto.
ao leitor específico de temas psicológicos.
a todos os leitores da revista.
a um leitor já conhecido do autor.
a um leitor que escreveu uma carta para a revista.

3
“...mas é bom saber que a neurociência discorda dele.”.
A conjunção sublinhada tem valor adversativo, ou seja, opõe
dois posicionamentos, que são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Freud X psicanalistas.
psicanalistas X empiristas.
empiristas X psicólogos.
psicólogos X neurocientistas.
neurocientistas X Freud.

4
“Por que você trocou o nome da namorada na hora H?”.
A respeito dessa pergunta inicial do texto, é correto afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a frase seguinte – Freud explica – a responde de forma clara.
só é respondida pelos neurocientistas e não pelos freudianos.
estabelece um tom humorístico para todo o texto.
seleciona o tipo de leitor: homem adulto, casado.
tem por resposta a última frase do texto.
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(A) um artista de uma famosa novela da TV desempenhava o
papel de um psicólogo confuso.
(B) um personagem cômico televisivo repetia constantemente a
frase “sem querer querendo”, que se aplica ao tema tratado.
(C) em função de o vocábulo “chave” representar um elemento
essencial, que esclarece todos os pontos.
(D) em razão de o presidente da Venezuela – Hugo Chávez –
estar continuamente envolvido em problemas políticos.
(E) em virtude de o presidente venezuelano já ter passado por
momentos de grande confusão social.

6
“...todos temos nossos momentos Chaves.” – o corretor de um
editor de textos sublinhou a expressão “todos temos” como
equivocada. Isso se justifica porque a concordância, nesse caso:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

está, de fato, errada.
segue as regras da norma culta.
não se justifica pelos termos apresentados.
é feita pela proximidade de um termo.
obedece a normas portuguesas de Portugal.

7
“...se pegarem mal, serão considerados atos falhos.” A forma de
reescrever-se esse mesmo segmento que apresenta
inadequação quanto à correspondência dos tempos verbais é:
(A) se pegassem mal, seriam considerados atos falhos.
(B) se pegam mal, são considerados atos falhos.
(C) se tivessem pegado mal, teriam sido considerados atos
falhos.
(D) se pegavam mal, eram considerados atos falhos.
(E) se pegaram mal, consideram-se atos falhos.

8
“A contragosto dos psicanalistas, seriam simples e pequenos
tilts na memória...”. A expressão a contragosto se justifica
porque, para o autor do texto:
(A) os psicanalistas sempre procuram uma razão oculta.
(B) os opositores dos psicanalistas é que estão com a razão.
(C) os partidários de Freud desconsideram a memória nesse
processo.
(D) os neurocientistas não apresentam motivos para os atos
falhos.
(E) a razão para os atos falhos já tinha sido explicada por Freud.

9
Apesar de um texto sobre tema psicanalítico, a expressão
escrita apresenta traços da linguagem coloquial. Assinale a
alternativa em que não há qualquer marca de coloquialidade.
(A) “Por que você trocou o nome da namorada na hora H?
Freud explica, mas é bom já saber que a neurociência
discorda dele”.
(B) “Ou seja, para Freud, você fala “sem querer querendo”.
Isso aí: todos temos nossos momentos Chaves.”
(C) “Já a neurociência considera esse deslize um esquecimento
corriqueiro sem nenhum significado especial”.
(D) “E, para ligar uma coisa a outra, preenche as lacunas com
algumas invenções. Pronto! É exatamente nesse momento
que surgem as confusões...”.
(E) “Por isso, na próxima vez que der uma mancada na cama,
diga que a culpa é do seu cérebro”.
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Os neurocientistas apresentam uma opinião sobre o ato falho
diferente da que é apresentada por Freud. No segundo
parágrafo há um conjunto de expressões que visam a
desmerecer a posição freudiana.

Um funcionário da Assembleia Legislativa está digitando um
texto no Word2007BR. Durante a digitação, ele selecionou uma
palavra e executou o atalho de teclado Shift + F3.
Ao executar esse atalho de teclado o usuário teve a intenção de:

Assinale a alternativa em que a expressão ou vocábulo
apresentado não possui essa finalidade:

Noções de informática

(A) alternar a palavra em maiúscula ou minúscula, dependendo da
quantidade de execuções do atalho.
(B) alternar a palavra em subscrito, sobrescrito ou versalete,
dependendo da quantidade de execuções do atalho.
(C) aplicar à palavra, os estilo de negrito ou itálico, dependendo
da quantidade de execuções do atalho.
(D) aplicar à palavra, os estilo sublinhado, tachado ou tachado
duplo, dependendo da quantidade de execuções do atalho.
(E) adicionar à palavra, um ou mais comentários, dependendo da
quantidade de execuções do atalho.

11
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Um funcionário da Assembleia Legislativa do Amazonas está
acessando o Windows Explorer no sistema operacional
Windows Vista, versão em português. Para deletar
permanentemente um arquivo, sem passar pela Lixeira, esse
funcionário deve selecionar o nome do arquivo no Windows
Explorer e executar o seguinte atalho de teclado:

A planilha a seguir, criada no MSOffice Excel 2007 BR, está
inserida em um processo de licitação na Assembleia Legislativa
do Amazonas, no qual foram executados os seguintes
procedimentos:

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

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

“esquecimento corriqueiro”.
“pequenos tilts na memória”.
“os mínimos detalhes dos acontecimentos”.
“sem nenhum significado especial”.
“sem nenhuma razão oculta”.

Shift + Alt
Ctrl + Del
Alt + Shift
Shift + Del
Ctrl + Shift

12
Um usuário do Windows Vista, versão em português, estava
com diversas aplicações abertas e executou o atalho de teclado
Alt + Esc, com o objetivo de:
(A) minimizar todas as janelas das aplicações abertas.
(B) acessar as aplicações na ordem em que foram abertas.
(C) acessar o Gerenciador de tarefas do Windows para fechar
todas as aplicações na ordem em que foram abertas.
(D) ativar a função do botão Iniciar para exibir as aplicações
instaladas.
(E) exibir o status de emprego dos recursos de CPU, com
destaque para a taxa de ocupação de memória.

13
Um usuário digitou um texto no Word, versão em português.
Ao concluir a digitação, ele pressionou uma determinada tecla
que resultou na verificação ortográfica e gramatical. Para
finalizar, utilizou um atalho de teclado, correspondente ao
ícone

, acionado por meio do apontador do mouse.

Com base nas informações acima, assinale a alternativa que
indique, respectivamente, a tecla e o atalho de teclado utilizados
pelo ususário.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F1 e Ctrl + B.
F1 e Ctrl + S.
F5 e Ctrl + B.
F7 e Ctrl + S.
F7 e Ctrl + B.

14
Os navegadores web como Mozilla Firefox e Internet Explorer 8 BR
oferecem uma opção ao internauta, para que este veja o
conteúdo de uma homepage no formato de Tela Inteira. Para
isso, ele deve pressionar a seguinte tecla:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F8
F9
F10
F11
F12

I.

o valor de E5 é o menor dentre todas os preços dos
fornecedores de B5 a D5. A partir de E5 e mediante os
comandos de copiar e colar, foram inseridas expressões em
E6, E7, E8 e E9.
II. o valor de G5 é resultado da multiplicação da quantidade em
F5 pela melhor cotação em E5. A partir de G5 e mediante os
comandos de copiar e colar, foram inseridas expressões em
G6, G7, G8 e G9.
III. O valor de G10 é resultado das soma de todas as células de
G5 a G9.

As expressões inseridas em E5, G6 e G10 são, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=MÍNIMO(B5;D5), =MULT(E6:F6) e =SOMA(G5;G9)
=MÍNIMO(B5:D5), =MULT(E6;F6) e =SOMA(G5:G9)
=MENOR(B5:D5;1), =MULT(E6;F6) e =SOMA(G5;G9)
=MENOR(B5:D5), =PRODUTO(E6:F6) e =SOMA(G5:G9)
=MENOR(B5;D5), =PRODUTO(E6:F6) e =SOMA(G5;G9)

17
Na montagem de uma apresentação de slides no PowerPoint do
pacote MS Office 2007 BR um funcionário da ALEAM realizou os
procedimentos a seguir.
I.
II.
III.
IV.

Inseriu o título do slide
Inseriu a logomarca da instituição
Inseriu uma citação referente à instituição
Inseriu no rodapé a data de elaboração da presente
apresentação.
Ao final, para que a imagem fosse convertida num só objeto,
esse funcionário selecionou todos os objetos e, na guia
Organizar, executou a operação denominada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Transformar.
Posicionar.
Converter.
Ordenar.
Agrupar.
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Observe a planilha a seguir, criada no Excel. Nela foram
inseridas as expressões =MED(B3:E3) em E5, =MOD(E5;6) em
E6 e em E7 uma que determina a quantidade de números no
intervalo de B3 a E3, que sejam maiores ou iguais a 39.

A Assembleia Legislativa do Amazonas recebe projeto de
iniciativa popular, obediente às normas da Constituição
Estadual, propondo a criação de milícias armadas, organizadas
como associações paramilitares não estatais.
O referido projeto é enviado à assessoria técnica da Casa
Legislativa, cuja conclusão afirma que:

Os valores mostrados em E5 e E6 e a expressão inserida em E7
são, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

41, 5 e =CONT.SE(B3:E3;">=39")
43, 6 e =SE(B3:E3;">=39")
41, 3 e =CONT.SE(B3:E3;">=39")
43, 5 e =SE(B3:E3;">=39")
41, 6 e =CONT.SE(B3:E3;">=39")

19
Quando se trabalha no MSOffice Powerpoint 2007 BR, é
oferecida pelo software duas opções para orientação do slide,
que são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

padrão e personalizado.
vertical e horizontal.
retrato e paisagem.
anotação e folheto.
superior e inferior.

20
Um internauta acessou o site http://www.aleam.gov.br/ por meio
do browser Internet Explorer 8 BR e executou o atalho de teclado
Ctrl + P.
Esse atalho possui o seguinte objetivo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

exibir na tela a página inicial do site www.google.com.br.
mostrar o site no modo de exibição de compatibilidade.
imprimir a página mostrada na tela.
adicionar o endereço corrente a favoritos.
salvar a logomarca exibida na página do site.

Legislação
21
O deputado estadual WW apresenta projeto de lei determinando
que os cidadãos locais sejam compelidos a integrar associações
locais, visando organizar a sociedade civil nos seus pleitos
vinculados ao exercício da cidadania.
O referido projeto é submetido à analise do corpo técnico da
Assembleia Estadual cuja conclusão afirma que:
(A) o projeto é constitucional por pretender organizar a atuação
da sociedade civil.
(B) depende de modificações para organizar esse dever de
associação por municípios.
(C) essa imposição de associação não pode ocorrer pois é de
competência federal.
(D) tendo em vista o peculiar interesse dos cidadãos,
a competência pertence aos municípios.
(E) incide inconstitucionalidade, pois não se pode compelir as
pessoas a se associarem.
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(A) nos termos do regramento constitucional estadual, não
se admite a iniciativa popular.
(B) inexistindo vício formal, o projeto deve ir a votação, pois não
colide com norma constitucional estadual ou federal.
(C) sendo matéria privativa do Governador do Estado, o projeto
não poderia ter seguimento.
(D) o projeto colide com a norma constitucional federal que
veda associações com caráter paramilitar.
(E) o projeto poderá ter o seu curso se encampado pela maioria
dos deputados presentes na sessão de votação.

23
Em termos de iniciativa de proposta para emendar a
Constituição do Estado do Amazonas, é correto afirmar que:
(A) a proposta pode partir do Governador do Estado, apoiado
pela maior parte dos municípios.
(B) é possível a iniciativa popular reunindo dez por cento do
eleitorado estadual.
(C) é possível a iniciativa de cinco parlamentares, divididos
pelos partidos de maior expressão na Assembleia
Legislativa.
(D) por iniciativa de um terço, no mínimo, dos membros da
Assembleia Legislativa.
(E) a proposta pode partir dos Senadores Estaduais, apoiados
pelos Prefeitos.

24
No que concerne à lei delegada, prevista na Constituição do
Estado do Amazonas, a delegação não é possível em relação:
(A) à matéria de exclusiva iniciativa do Governador do Estado.
(B) aos itens que possam ser incluídos em projetos de iniciativa
popular.
(C) às leis que criem cargos, empregos ou funções na Secretaria
de Justiça.
(D) aos projetos que tratem da concessão de distinções
honorificas.
(E) à matéria atinente à organização do Ministério Público
Estadual.

25
O Governador do Estado do Amazonas, nos termos da
Constituição Estadual, possui poder de veto aos projetos de lei
aprovados pela Assembleia Legislativa.
A esse respeito, é correto afirmar que:
(A) somente pode ser exercido quando atingir a totalidade do
projeto de lei.
(B) deve ser realizado no prazo de quinze dias, com
comunicação imediata à Assembleia.
(C) caso o prazo de quinze dias não seja observado será
considerada a lei sancionada.
(D) o veto será apreciado no prazo de sessenta dias, a contar do
recebimento pela Assembleia.
(E) o Poder Legislativo não tem poder para rejeitar o veto aposto
pelo Governador.
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Após movimento paredista dos servidores públicos vinculados
à Assembleia Legislativa, com o fito de conciliar os interesses em
conflito procede-se à votação de projeto de lei reestruturando o
funcionamento da referida Casa Legislativa, com a transformação
de cargos e funções.

Tem sido bastante intenso o debate sobre a atividade dos
parlamentares fora daquelas inerentes ao mandato legislativo.

Tais atos, nos termos da Constituição do Estado do Amazonas,
são de competência:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

do Governador do Estado.
da Assembleia Legislativa.
do Ministério Público.
do Poder Judiciário.
do Tribunal de Contas.

27
Após breves discussões com o Poder Executivo, instaura-se o
impasse no Estado, com a ameaça de fechamento do recinto do
Legislativo pelas forças de segurança e a paralisação completa
dos trabalhos do referido Poder.
Nos termos da Constituição do Estado do Amazonas, cabe
à Assembleia Legislativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

solicitar intervenção federal no Estado.
decretar a vacância do cargo de Governador.
empossar o Vice-Governador no cargo de Governador.
decretar estado de emergência no território do Estado.
escolher, pelo voto secreto, novo Governador.

28
Após o exame prévio, as contas apresentadas pelo Governador
do Estado são remetidas à Assembleia Legislativa para exame e
votação.
Nos termos da Constituição do Estado do Amazonas:
(A) o exame das contas realizado pelo Tribunal de Contas é
vinculativo para a Assembleia.
(B) o exame das contas depende de pareceres de auditores
independentes contratados pela Assembleia, mediante
licitação.
(C) o julgamento das contas ocorre sem qualquer vinculo das
conclusões do Tribunal de Contas.
(D) a análise das contas do Governador deve ser precedida de
analise por comissão de juristas independentes.
(E) as contas apresentadas e analisadas pelo Tribunal de Contas
devem obter a chancela popular.

29
Na formação do Tribunal de Contas do Estado, nos termos da
Constituição do Estado do Amazonas, compete à Assembleia
Legislativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a escolha de três dos sete Conselheiros.
a escolha de cinco dos oito Conselheiros.
a escolha de quatro dos sete Conselheiros.
a escolha de dois dos sete Conselheiros.
a escolha de um dos oito Conselheiros.

30
A Assembleia Legislativa recebe, com frequência, postulação de
consultas populares. Nos termos da Constituição do Estado do
Amazonas, cabe à Assembleia:
(A) organizar os referendos presidindo todo o processo.
(B) convocar manifestações populares avulsas.
(C) autorizar a utilização do espaço público para manifestações
populares.
(D) autorizar referendo e convocar plebiscito.
(E) preparar plebiscitos propondo sua realização ao Governador.

Sob tal perspectiva, a Constituição do Estado do Amazonas veda
ao deputado, desde a expedição do diploma ou desde a posse,
as ações relacionadas nas alternativas a seguir, à exceção de
uma. Assinale-a.
(A) Patrocinar causas de sociedade de economia mista.
(B) Ocupar cargo de livre nomeação e demissão em Fundações
Públicas.
(C) Realizar contrato extraordinário de prestação de serviços
com pessoa jurídica de direito público.
(D) Manter contrato especial de consultoria com concessionária
de serviço público.
(E) Presidir empresa privada de controle familiar sem vinculo
com o Estado.

32
Os Deputados Estaduais possuem determinadas garantias para
exercer o seu mandato de forma independente. Assim, de
acordo com a Constituição do Estado do Amazonas, assinale a
afirmativa correta.
(A) O parlamentar que for preso por crime afiançável será
apresentado ao Presidente do Tribunal de Justiça
imediatamente.
(B) Caso ocorra a prisão do parlamentar por crime inafiançável
em flagrante, os autos serão remetidos à Assembleia para
votação sobre sua prisão.
(C) O julgamento dos Deputados por crimes comuns ocorrerá
perante o Tribunal do Júri Estadual.
(D) A atuação dos Deputados como testemunhas é obrigatória,
sob pena de crime de perjúrio.
(E) As imunidades dos Deputados não persistem durante o
período de estado de sitio.

33
O servidor público tem direito constitucional à sindicalização,
podendo exercer o direito de greve. Na ausência de lei
especifica sobre o exercício do direito de greve pelo servidor
público, é correto afirmar que:
(A) a greve encontra-se vedada aos servidores públicos, por
atuarem em serviço essencial.
(B) tendo em vista a estabilidade e a irredutibilidade de
vencimentos, os servidores públicos estão inseridos em
categoria especial não sujeita a greve.
(C) as regras do direito de greve devem ser buscadas na lei
geral aplicável aos trabalhadores privados.
(D) a remuneração dos servidores públicos por subsidio torna a
categoria proibida de realizar greve.
(E) o direito de greve dos servidores públicos está vinculado aos
trabalhadores com vinculo temporário com a Administração
Pública.

34
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Amazonas, quanto à posse, é correto afirmar que:
(A) o ato poderá ocorrer no prazo de cento e vinte dias após a
publicação do ato de provimento no Diário Oficial.
(B) não poderá ocorrer o ato mediante procurador, mesmo que
o empossando esteja a serviço da Administração em outro
Estado.
(C) o período estabelecido para a posse não poderá ser
prorrogado, salvo autorização do Governador do Estado.
(D) não ocorrida a posse no prazo legal, será publicada
intimação outorgando novo prazo de cinco dias.
(E) a posse em cargo público depende de inspeção médica para
comprovação dos requisitos para o seu desempenho.
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Conhecimentos Específicos

Está em curso no Congresso Nacional, projeto de Emenda
à Constituição Federal, que equipara os subsídios dos
Deputados, Senadores, Ministros do STF, Presidente da
República e Procurador Geral da República.

41

Em termos de remuneração dos servidores públicos, é correto
afirmar que:
(A) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo podem ser
superiores aos do Poder Executivo.
(B) é permitida a vinculação entre remunerações de carreiras
diversas do serviço público.
(C) é permitida a acumulação remunerada entre cargos de
poderes diversos, mesmo com incompatibilidade de
horários.
(D) havendo compatibilidade de horários podem ser acumulados
dois cargos de enfermeiros.
(E) permite-se a acumulação de três cargos de professor, desde
que em níveis federados diferentes.

Em seu Art. 11, descreve que os Conselhos Regionais serão
instalados em suas respectivas sedes, tendo entre cinco e vinte
e um membros e outros tantos suplentes, todos de
nacionalidade brasileira, na proporção de:

36
Nos termos da Constituição Federal, as administrações
tributárias estão autorizadas a compartilhar cadastros e
informações fiscais que podem ser autorizados por meio de:
(A) decreto.
(B) resolução.
(C) portaria.
(D) convênio.
(E) circular.

A Lei 5.905/73 dispõe sobre a criação do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Enfermagem e dá outras providências.

(A) 3/5 de enfermeiros e 2/5 de profissionais das demais
categorias do pessoal de Enfermagem reguladas em lei.
(B) 2/5 de enfermeiros e 3/5 de profissionais das demais
categorias do pessoal de Enfermagem reguladas em lei.
(C) 1/5 de enfermeiros e 4/5 de profissionais das demais
categorias do pessoal de Enfermagem reguladas em lei.
(D) 4/5 de enfermeiros e 1/5 de profissionais das demais
categorias do pessoal de Enfermagem reguladas em lei.
(E) 1/5 de enfermeiros, 3/5 de profissionais das demais
categorias do pessoal de Enfermagem reguladas em lei e
1/5 por indicação popular.

42
A resolução COFEN n. 311/2007 dispõe sobre o Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem. Na seção III, regulamenta as
relações com as organizações da categoria e estabelece direitos
dos profissionais de Enfermagem.

37

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Amazonas, não será computado como de efetivo serviço:
(A) o afastamento por férias.
(B) o afastamento por casamento, até oito dias.
(C) o afastamento por luto, pelo genitor, até oito dias.
(D) o afastamento por licença sem vencimento.
(E) o afastamento por até três faltas justificadas.

I.

38
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Amazonas, no que concerne às férias, é correto afirmar que:
(A) elas podem ser cumuladas sem limites, por necessidade de
serviço.
(B) elas devem ser usufruídas em dois períodos de trinta dias
cada.
(C) o período de acumulação por necessidade do serviço está
limitado a três.
(D) o período de férias é considerado como de suspensão do
período de efetivo serviço.
(E) no primeiro ano de efetivo serviço, o servidor poderá
requerer o gozo de férias.

39
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Amazonas, não se autoriza a licença ao servidor relacionada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a tratamento de saúde própria.
a tratamento de saúde de cônjuge.
a tratamento de interesse particular.
a acompanhamento de cônjuge removido.
a viagens culturais remuneradas.

40
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Amazonas podem ser concedidas as gratificações
relacionadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma.
Assinale-a.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Por assiduidade.
De função.
Por tempo de serviço.
De produtividade.
De prêmio.

6 | Prova Objetiva

O profissional de Enfermagem deve recorrer ao Conselho
Regional de Enfermagem, quando impedido de cumprir o
presente Código, a legislação do exercício profissional e as
resoluções e decisões emanadas do Sistema COFEN/COREN.
II. O profissional de Enfermagem pode associar-se, exercer
cargos e participar de entidades de classe e órgãos de
fiscalização do exercício profissional.
III. O profissional de Enfermagem pode requerer, em tempo
hábil, informações acerca de normas e convocações.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se apenas a afirmativa I estiver correta.
se apenas a afirmativa II estiver correta.
se apenas a afirmativa III estiver correta.
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

43
A Lei Orgânica da Saúde conceitua Vigilância Epidemiológica
(VE) como um “conjunto de ações que proporciona o
conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança
nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e de adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”.
A lista nacional das doenças de notificação vigente encontra-se
no Guia DIP do Ministério da Saúde.
A seleção dessas doenças está baseada nos critérios a seguir.
I. Magnitude (medida pela frequência).
II. Potencial de disseminação.
III. Transcendência (medida pela letalidade e pela relevância
social).
IV. Vulnerabilidade (existência de instrumentos de prevenção).
Assinale a alternativa que indica os critérios a serem adotados:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

Analista Legislativo – Enfermeiro

44

47

Os critérios adotados pelo Ministério da Saúde (guia DIP) para
enquadrar um indivíduo como portador de AIDS estão
relacionados nas alternativas a seguir, à exceção de uma.
Assinale-a.

De acordo com o Manual de Vigilância da Leishmaniose
Tegumentar Americana, analise as afirmativas a seguir.

(A) Infecção avançada pelo HIV, com repercussão no sistema
imunológico, com ou sem ocorrência de sinais e sintomas
causados pelo próprio HIV ou em consequência de doenças
oportunísticas (infecções e neoplasias).
(B) Em maiores de 13 anos, a existência de dois testes de
triagem reagentes ou um confirmatório para detecção de
anticorpos anti-HIV e a evidência de imunodeficiência devido
a diagnóstico de pelo menos uma doença indicativa de AIDS
e / ou contagem de linfócitos T CD4 + <350 células / mm3.
(C) Em maiores de 13 anos, a existência de dois testes de
triagem reagentes ou um confirmatório para detecção de
anticorpos anti-HIV e somatório de pelo menos 10 pontos,
de acordo com uma escala de sinais, sintomas ou doenças.
(D) Em menores de 13 anos, a evidência laboratorial da infecção
pelo HIV em crianças para fins de vigilância epidemiológica e
a evidência de imunodeficiência devido a diagnóstico de
pelo menos duas doenças indicativas de AIDS de caráter
leve.
(E) Em menores de 13 anos, o diagnóstico de pelo menos uma
doença indicativa de AIDS de caráter moderado ou grave e /
ou contagem de linfócitos T CD4 e menor do que o
esperado para a idade.

45
O Art. n. 30 do Código de Ética afirma que “é proibido
administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem
certificar-se da possibilidade de riscos”. Partindo dessa premissa
e de acordo com o Guia prático de tratamento da Malária no
Brasil, 2010, os procedimentos a serem adotados no tratamento
de uma paciente com malária devem ser precedidos das
informações relacionadas nas alternativas a seguir, à exceção
de uma. Assinale-a.
(A) A espécie de plasmódio infectante, pela especificidade dos
esquemas terapêuticos a serem utilizados.
(B) A idade da paciente, pela maior toxicidade em adultos
jovens.
(C) O histórico de exposição anterior à infecção, uma vez que
indivíduos primoinfectados tendem a apresentar formas
mais graves da doença.
(D) As condições associadas, tais como gravidez, e o
levantamento de outros problemas de saúde.
(E) A gravidade da doença, pela necessidade de hospitalização
e de tratamento com esquemas especiais de antimaláricos.

46
De acordo com o Guia prático de tratamento da Malária no
Brasil, 2010, algumas situações de risco elevado de transmissão
de malária são apresentadas nas alternativas a seguir,
à exceção de uma. Assinale-a.
(A) O itinerário de viagem inclui locais com níveis elevados de
transmissão e/ou transmissão em perímetro urbano.
(B) A duração da viagem é maior que o período de incubação da
doença, ou seja, o tempo de permanência no local é maior
que o período mínimo de incubação (sete dias).
(C) O objetivo da viagem obriga os viajantes a realizarem
atividades do amanhecer ao pôr do sol.
(D) O momento da viagem coincide com o início ou o término
da estação chuvosa.
(E) O local de destino da viagem situa-se a altitudes inferiores a
1.000 metros.

I.

É considerado como suspeito de Leishmaniose Cutânea o
indivíduo com presença de úlcera cutânea, com fundo
granuloso e bordas infiltradas em moldura.
II. É considerado como suspeito de Leishmaniose Mucosa o
indivíduo com presença de úlcera na mucosa nasal, com ou
sem perfuração, ou perda do septo nasal, podendo atingir os
lábios, o palato e a nasofaringe.
III. É considerado como suspeito de Leishmaniose todo
paciente cuja residência, procedência ou deslocamento para
área com confirmação de transmissão e encontro do
parasito no exame parasitológico direto e/ou indireto.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

48
A Imunoglobulina Humana Anti-hepatite B (IGHAHB) é indicada
para pessoas não vacinadas nas situações a seguir:
I.

recém-nascidos de mães sabidamente portadoras de HBsAg
positivo, nas primeiras horas de vida.
II. acidentado com ferimento cutâneo por instrumento
perfurocortante contaminado com sangue.
III. contato sexual com pessoa que tem sorologia positiva para
HbsAg.
IV. vítima de abuso sexual.
Em relação aos marcadores sorológicos para hepatite B e o
respectivo significado, assinale a afirmativa correta.
(A) HBsAg – é o marcador que indica o fim da atividade replicativa.
(B) Anti-HBc IgM – é o marcador de longa duração; representa
contato prévio com vírus.
(C) Anti-HBc IgG – é o marcador de infecção recente; é
encontrado no soro em até 32 semanas de infecção.
(D) HBeAg – é o marcador de replicação viral; sua positividade
indica alta infecciosidade.
(E) Anti-HBe – é o marcador que aparece no curso da infecção
pelo HBV; na hepatite aguda, ele declina a níveis
indetectáveis em até 24 semanas.

49
A respeito da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
(PNSPI), Portaria GM n. 2.528/2006, assinale a afirmativa correta.
(A) A atenção à saúde da Pessoa Idosa terá como porta de entrada
a Atenção Básica/Saúde da Família, tendo como referência a
rede de serviços especializada de média e alta complexidade.
(B) A atenção à saúde da Pessoa Idosa constitui um conjunto de
compromissos que deverá tornar-se prioridade inequívoca
dos três entes federativos, definidas as responsabilidades
de cada um.
(C) A atenção à saúde da Pessoa Idosa terá um conjunto de
ações individuais e coletivas que abrange a promoção, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação e a manutenção da saúde.
(D) A atenção à saúde da Pessoa Idosa será desenvolvida
segundo um conjunto de ações de saúde tendo como
prioridades específicas: a divulgação e a implementação da
Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS).
(E) A atenção à saúde da Pessoa Idosa agrega três eixos da
agenda de compromisso pela saúde: o Pacto em Defesa do
Sistema Único de Saúde (SUS), o Pacto em Defesa da Vida e
o Pacto de Gestão.
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50
Os profissionais de saúde, no acolhimento à pessoa idosa,
devem estar atentos aos aspectos relacionados a seguir,
à exceção de um. Assinale-o.
(A) Estabelecer uma relação respeitosa, considerando que, com
a experiência de toda uma vida, as pessoas desenvolvem
maior senso de dignidade e prudência e esperam ser
reconhecidas por isso.
(B) Partir do pressuposto de que o idoso é capaz de
compreender as perguntas que lhe são feitas, mas as
orientações devem ser dirigidas, primeiro, a seu
acompanhante.
(C) Chamar a pessoa idosa por seu nome e manter contato
visual, preferencialmente, de frente e em local iluminado,
considerando um possível declínio visual ou auditivo.
(D) Utilizar uma linguagem clara, evitando o uso de termos
técnicos que podem não ser compreendidos.
(E) Ouvir atentamente tudo que o idoso tem a dizer a respeito
de suas condições de saúde.

51
O Caderno de Atenção Básica: envelhecimento e saúde da
pessoa idosa, do Ministério da Saúde, estabelece como
atribuição do enfermeiro, os procedimentos descritos nas
alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Realizar assistência domiciliar, quando necessário.
(B) Realizar consulta de enfermagem, incluindo a avaliação
multidimensional rápida e, se necessário, solicitar exames
complementares e prescrever medicações, conforme
normativas técnicas.
(C) Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa aos
serviços de média e alta complexidade, respeitando os
fluxos de referência e de contra-referência locais e
mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento.
(D) Supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe
de enfermagem.
(E) Realizar
atividades
de
educação
permanente
e
interdisciplinar junto aos demais profissionais da equipe.

52
Em relação às complicações crônicas do diabetes, assinale a
afirmativa incorreta.
(A) O dignóstico da neuropatia autonômica cardiovascular é
feito pela taquicardia em repouso ou por teste provocativo
(levantar-se do decúbito, manobra de Valsalva, respiração
profunda), e por hipotensão postural medida por redução de
pressão sistólica (> 30 mmHg) e/ou da diastólica
(> 10 mmHg), um minuto após a mudança da posição
deitada para a em pé.
(B) O diagnóstico de gastroparesia pode ser feito pela história
(dispepsia, plenitude gástrica, náusea, vômito) ou por teste
terapêutico com fármaco procinético (metoclopramida,
domperidona). Casos mais graves, incluindo emagrecimento
devem ser encaminhados ao especialista.
(C) Sintomas da neuropatia periférica devem ser pesquisados,
periodicamente, durante avaliação clínica. As principais
manifestações incluem taquicardia em repouso, intolerância
ao exercício, hipotensão ortostática, constipação, e sintomas
de gastroparesia, disfunção erétil, disfunção sudomotora,
bexiga neurogênica, hipoglicemia despercebida, entre
outros.
(D) O diagnóstico da disfunção erétil é feito pela história
(incluindo história de medicamentos que causam a
disfunção).
(E) O diagnóstico da neuropatia simétrica sensitivomotora distal
pode ser iniciado pela história clínica com a manifestação da
sensação de queimação, choques, agulhadas, formigamentos,
dor a estímulos não-dolorosos, cãibras, fraqueza ou
alteração de percepção da temperatura, pode ser em
repouso, com exacerbação à noite e melhora com
movimentos.
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De acordo com o Manual de Hipertensão
Sistêmica, 2006, responda às questões 53 a 55.

Arterial

53
Em relação às situações especiais para a medida da pressão
arterial, analise as afirmativas a seguir.
I.

Os critérios a serem observados na determinação da
pressão arterial em crianças, como parte integrante de sua
avaliação clínica, são: a largura da bolsa de borracha do
manguito deve corresponder a 40% da circunferência do
braço, o comprimento da bolsa de borracha do manguito
deve envolver 80% a 100% da circunferência do braço e a
pressão diastólica deve ser determinada na fase V de
Korotkoff.
II. Os critérios a serem observados na determinação da
pressão arterial em idosos, como parte integrante de sua
avaliação clínica, são: a pseudo-hipertensão, caracterizada
por nível de pressão arterial falsamente elevado em
decorrência do enrijecimento da parede da artéria, pode ser
detectada por meio da manobra de Osler, que consiste na
inflação do manguito no braço até o desaparecimento do
pulso radial. Se a artéria for palpável após esse
procedimento, sugerindo enrijecimento, o paciente é
considerado Osler-positivo.
III. Os critérios a serem observados na determinação da
pressão arterial em gestantes, como parte integrante de sua
avaliação clínica, são: recomenda-se que a medida da
pressão arterial seja feita na posição deitada e a
determinação da pressão diastólica deve ser realizada na
fase V de Korotkoff.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se apenas a afirmativa I estiver correta.
se apenas a afirmativa II estiver correta.
se apenas a afirmativa III estiver correta.
se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

54
Em relação à classificação do risco cardiovascular global
individual dos pacientes em função do escore de risco de
Framingham e da presença de lesão em órgãos-alvo,
correlacione a coluna da direita com o que se dá à esquerda.
Risco Cardiovascular

Conduta a ser tomada:

1. Risco baixo: ausência de fatores
de risco ou risco pelo escore de
Framingham baixo (<10% / 10
anos) e ausência de lesão em
órgãos-alvo.

( ) Pré-hipertensão (120-139 / 8089). Conduta: mudança de estilo
de vida; Estágio 1 (140 -159 /
90-99) Mudança de estilo de
vida (reavaliar em até 12
meses); Estágio 2 (>160 /
>100) tratamento
medicamentoso.

2. Risco moderado: presença de
fatores de risco com risco pelo
escore de Framingham
moderado (10-20% / 10 anos),
mas com ausência de lesão em
órgãos-alvo.

( ) Pré-hipertensão (120-139 / 8089). Conduta: mudança de estilo
de vida; Estágio 1 (140-159 / 9099) Mudança de estilo de vida
(reavaliar em até 6 meses),
porém, iniciar o tratamento
medicamentoso se fatores
múltiplos de risco; Estágio 2
(>160 />100) tratamento
medicamentoso.

3. Risco alto: presença de lesão
em órgãos-alvo ou fatores de
risco, com escore de
Framingham alto (>20% / ano)

( ) Pré-hipertensão (120-139 / 8089). Conduta: mudança de estilo
de vida; Estágio 1 (140-159 / 9099) tratamento medicamentoso;
Estágio 2 (>160 / >100)
tratamento medicamentoso.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta, na
ordem de cima para baixo.
(A) 1 – 2 – 3.
(C) 2 – 1 – 3.
(E) 1 – 3 – 2.

(B) 3 – 1 – 2.
(D) 2 – 3 – 1.
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55
Em relação à terapia medicamentosa da hipertensão, analise as
afirmativas a seguir.
I.

São consideradas condições favoráveis para os diuréticos
tiazídicos: idoso, hipertensão arterial sistólica e pós acidente
vascular cerebral.
II. São consideradas condições favoráveis para os antagonistas
de canais de cálcio: idoso (> 65 anos), história de angina de
peito e hipertensão arterial sistólica.
III. São consideradas condições favoráveis para alfa
bloqueadores: insuficiência cardíaca, disfunção de ventrículo
esquerdo, pós-infarto, nefropatia diabética tipo 1, pós
acidente vascular encefálico, doença renal crônica e
proteinúria.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

56
Cerca de 80% dos pacientes recém-diagnosticados como
diabéticos são obesos. Para esses pacientes, as medidas para o
controle de peso adquirem uma importância ainda maior.
Algumas recomendações para a redução de peso estão
relacionadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma.
Assinale-a.
(A) A perda de peso é recomendada para todos os pacientes
com sobrepeso ou obesidade.
(B) A abordagem primária para alcançar a perda de peso é a de
mudança no estilo de vida, reduzindo a ingestão calórica e
aumentando a atividade física.
(C) A dieta deverá apresentar redução de 500kcal a 1.000kcal do
valor energético diário previsto, o que permitirá perdas
ponderais de 0,5kg a 1kg por semana.
(D) Para a maioria dos pacientes, a perda de peso pode ser
alcançada com uma dieta com 1.000-1200kcal/dia (mulheres)
e 1.200-1.600kcal/dia (homens).
(E) Os pacientes que utilizam insulina devem procurar manter
seu padrão alimentar mais ou menos constante, devendo
ser liberado o valor energético total, a quantidade de
carboidratos e a distribuição nas diferentes refeições.

57
A amamentação do recém-nascido prematuro apresenta certas
particularidades que devem ser bem informadas à lactante.
A respeito das características básicas do leite materno do recém
nascido prematuro, analise as afirmativas a seguir.
I.

O leite materno do RN prematuro possui menor teor de
proteína, lipídeos e calorias, atendendo à maior necessidade
de crescimento do pré-termo.
II. O leite materno do RN prematuro possui maior teor de
lactose, visto que o pré-termo tem menor quantidade de lgA
e de lactoferrina e maior dificuldade na sua digestão.
III. O leite materno do RN prematuro não supre as
necessidades de cálcio e fósforo, quando a criança tem
peso inferior a 1500g.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se apenas a afirmativa I estiver correta.
se apenas a afirmativa II estiver correta.
se apenas a afirmativa III estiver correta.
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

58
A regulação térmica é um dos fatores críticos na sobrevivência e
estabilidade do recém-nascido. No recém-nascido, a atividade
muscular voluntária é limitada e a atividade muscular involuntária
(calafrios) é inadequada.
Assinale a alternativa que apresenta cuidados de enfermagem
indicados para evitar a perda de calor por meio do mecanismo
de convecção.
(A) Secar o RN após o parto, mantê-lo em superfície aquecida;
banhar o RN por partes e secando em seguida; RN com
menos de 1500g – banho dentro da incubadora; trocar fralda
quando necessário.
(B) Evitar correntes de ar no setor; não abrir as portinholas da
incubadora desnecessariamente, agrupar os cuidados e
aquecer O2 em oxigênio terapia.
(C) Aquecer o estetoscópio antes de usá-lo, lavar as mãos com
água aquecida e usar mantas e cobertores aquecidos.
(D) Forrar as balanças com lençol antes de pesar o RN e utilizar
mantas e cobertores aquecidos.
(E) Manter o RN em incubadora aquecida/berço aquecidos,
RN < 1500g deve ser colocado em incubadora de parede
dupla e manter berços e/ou incubadoras afastados de
paredes e janelas.

59
A posição do paciente na mesa cirúrgica depende do
procedimento cirúrgico a ser realizado. O paciente deve
permanecer na posição mais confortável possível e a área
operatória deve ser adequadamente exposta.
Analise as descrições a seguir.
I.

O paciente é deitado sobre o ventre, com as nádegas
expostas em plano superior pela flexão do tronco sobre as
coxas, lembrando um “V” invertido. Esta posição é utilizada
em cirurgia proctológica.
II. O paciente é colocado de lado, sendo o equilíbrio obtido
pela flexão da perna colocada inferiormente e pela extensão
da superior, separadas com o auxílio de uma pequena
almofada ou coxim. Utiliza-se uma fita larga de esparadrapo
passada transversalmente sobre o quadril do paciente,
fixando-o à mesa operatória.
III. O paciente é colocado em decúbito dorsal com a cabeça em
nível superior aos pés. Esta posição é usada em alguns
tempos cirúrgicos na mamoplastia.
As descrições acima referem-se, respectivamente, às posições:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

proclive, Depage ou Kraske e de Sims.
proclive, de Sims e Depage ou Kraske.
Depage ou Kraske, proclive e de Sims.
Depage ou Kraske, de Sims e proclive.
de Sims, proclive e Depage ou Kraske.

60
JWF, adulto jovem, foi admitido inconsciente na unidade de
recuperação pós-anestésica; em seu pós-operatório não tem
contraindicação quanto à mobilização.
Assinale a alternativa que indica a prescrição de enfermagem
que promove uma função respiratória adequada.
(A) Administrar soluções mornas e trocar os campos molhados
por outros secos, já que os tecidos molhados promovem a
perda de calor, mantendo o paciente em posição Kraske.
(B) Agasalhar o paciente e monitorar sua temperatura, mudando
seu decúbito a cada 10 minutos.
(C) Posicionar o paciente em supinação e realizar manobra de
extensão da mandíbula.
(D) Posicionar o paciente em pronação para facilitar a drenagem
das secreções.
(E) Posicionar o paciente em decúbito dorsal com a cabeça
lateralizada.
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61

65

A cefaleia, que pode ocorrer em pós-operatórios que utilizaram
raquianestesia ou peridural, é causada pela saída de líquor
durante a punção lombar realizada para a introdução do
anestésico.

Segundo os estágios de desenvolvimento pubertário de
Marshall e Tanner, uma adolescente que, na avaliação do exame
físico do enfermeiro, apresenta pico da velocidade de
crescimento ósseo, aumento da mama – aréola sem separação
dos seus contornos, pelos pubianos mais concentrados,
pigmentados e enrolados, na sínfise pubiana, pode ser
classificada no estágio do desenvolvimento:

Assinale a alternativa que apresenta um dos cuidados e/ou
orientações prescritos para esse caso.
(A) Hidratar adequadamente por VO e/ou EV, bem como aplicar
os analgésicos prescritos.
(B) Orientar o paciente para inspirar e expirar em um saco de
papel, porque o dióxido de carbono diminui a irritação
nervosa.
(C) Orientar o paciente para colocar as mãos, com os dedos
entrelaçados, sobre a incisão cirúrgica; ou utilizar-se de um
travesseiro, abraçando-o e expectorando no lenço de papel.
(D) Elevar a cabeceira acima de 65 graus após 12 horas de pós
operatório.
(E) Realizar movimentos e deambulação precoces, lateralizar a
cabeça do cliente com vômito e não infundir soluções
endovenosas pelos membros inferiores.

62
Assinale a afirmativa que indica a causa principal da Síndrome
de Wernicke-Korsakoff.
(A) Distúrbio convulsivo epilético.
(B) Deficiência de vitamina B1 que ocorre em alcoólatras de
longa data.
(C) Degeneração do tecido cerebral devido a falta de dopamina.
(D) Impregnação do tecido cerebral pelo haldol.
(E) Uso de drogas alucinógenas como LSD e cocaína.

63
O carbonato de lítio é indicado no tratamento de episódios
maníacos nos transtornos bipolares, no tratamento de
manutenção de indivíduos com transtorno bipolar, diminuindo a
frequência dos episódios maníacos e a intensidade destes
quadros, na profilaxia da mania recorrente e na prevenção da
fase depressiva e no tratamento de hiperatividade psicomotora.
Em relação às reações adversas e/ou aos efeitos colaterais que
podem ocorrer durante o uso dessas medicações, assinale a
afirmativa incorreta.
(A) Aumento exagerado do volume urinário e ganho anormal de
peso.
(B) Insônia, cansaço e cefaleia.
(C) Diminuição da velocidade de raciocínio e sensação de frio.
(D) Alterações menstruais, dor de cabeça e dores musculares.
(E) Aumento da capacidade de concentração renal.

64
O enfermeiro que trabalha na área de obstetrícia deve saber que
a maioria dos anestesistas obstétricos prefere o bloqueio
peridural para gestantes com Pré Eclampsia.
Com relação às situações que constituem contra-indicações
para bloqueio peridural, analise as afirmativas a seguir.
I.

Presença de coagulopatia (TP e TTPA prolongados,
plaquetas < 100.00/mL ou fibrinogênio < 150 mg/dL).
II. Hipovolemia não corrigida.
III. Quadro de hipóxia fetal.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.
2.
3.
4.
5.

66
Quando uma gestante é admitida com o diagnóstico de placenta
prévia com hemorragia, deve ser feita a avaliação do tipo de
placenta prévia, da idade gestacional, da ocorrência de trabalho
de parto e da intensidade da hemorragia.
A partir do quadro clínico apresentado acima, analise as
afirmativas a seguir.
I.

Toque vaginal proscrito, exceto se não houver outro recurso
de diagnóstico. Se for realizado, deve ser feito
obrigatoriamente em ambiente cirúrgico, procurando avaliar
com cuidado os fundos de saco vaginais e, por último, o
canal cervical.
II. Adotar as seguintes medidas: punção de veia calibrosa,
infusão de volume, sondagem vesical, coleta de sangue para
exames laboratoriais (hemograma, tipagem sanguínea, prova
cruzada).
III. Estando a paciente em trabalho de parto a termo, se a
localização placentária permitir, deverá ser feita a
amniotomia.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

67
A coagulação intravascular disseminada (CID) em casos de
Descolamento Prematuro de Placenta ocorre com frequência.
Em casos de maior gravidade (óbito fetal, hemorragias,
incoagulabilidade) é necessário o tratamento da CID
clinicamente reconhecida.
Como resultado do consumo de fatores de coagulação e da
ativação do sistema fibrinolítico, podem ser observadas as
ocorrências nas alternativas a seguir, à exceção de uma.
Assinale-a.
(A) Hemorragia.
(B) Produção sistêmica de monômeros/polímeros de fibrina,
com trombos de fibrina provocando isquemia/necrose em
órgãos finais.
(C) Ativação do sistema de cininas com resultante aumento de
permeabilidade vascular e hipotensão.
(D) Inativação do sistema do complemento com manifestações
locais.
(E) Ativação do sistema do complemento com manifestações
sistêmicas.
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68
Em relação à desprosporção céfalo-pélvica (DCP), distocia
diagnosticada no partograma, analise as afirmativas a seguir.
I.

Na vigência de desproporção céfalo-pélvica absoluta, a
resolução da gestação é feita por cesárea.
II. Quando ocorre defeito de posição da apresentação (deflexão
ou variedades de posição transversas ou posteriores)
considera-se como desproporção relativa.
III. Em casos de desproporção relativa a deambulação, a rotura
artificial da bolsa d’água ou a analgesia peridural podem
favorecer a evolução normal do parto.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

69
Segundo o novo protocolo de reanimação cárdio-pulmonar da
AHA (American Heart Association) de 2010, assinale a alternativa
que apresenta a sequência correta dos procedimentos.
(A) Abertura de vias aéreas, ventilação, massagem cardíaca e
desfibrilação.
(B) Massagem cardíaca, abertura de vias aéreas, ventilação e
desfibrilação.
(C) Abertura de vias aéreas, ventilação, desfibrilação e
massagem cardíaca.
(D) Massagem cardíaca, desfibrilação, abertura de vias aéreas
e ventilação.
(E) Abertura de vias aéreas, massagem cardíaca, desfibrilação e
ventilação.

70
A respeito das atividades gerais de um Auditor, analise as
afirmativas a seguir.
I.

Auditar a regularidade dos procedimentos técnicocientíficos, contábeis, financeiros e patrimoniais praticados
por pessoas físicas e jurídicas no âmbito do SUS e verificar a
adequação, a resolutividade e a qualidade dos
procedimentos e serviços de saúde disponibilizados para a
população.
II. Fiscalizar a assistência à saúde e os recursos públicos
destinados ao Sistema Único de Saúde, verificando os
controles e os procedimentos da assistência médica, das
condições físico-funcionais da prestação de serviços de
saúde bem como a fiscalização do controle contábil,
financeiro e patrimonial na gestão do Sistema Único de
Saúde.
III. Coordenar as Câmaras Técnicas de Qualidade e os Comitês
de Especialidade e de Instrução, além de participar de
corregedorias e proceder às diligências especiais que exijam
conhecimentos de abrangência e complexidade máximas.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.
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