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- Ao término da prova devolva este caderno 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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CONHECIMENTOS GERAIS

Com efeito, a sucessão política regularmente coloca uma
mulher no trono, por mais desagradável que essa verdade
soe.

Língua Portuguesa
Atenção:

Uma redação alternativa para a frase acima, em que se
mantêm a correção, a lógica e, em linhas gerais, o sentido
original, é:

As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto
seguinte.

(A)

Embora a sucessão política regularmente coloca
uma mulher no trono, por mais desagradável que
soe essa verdade, isso é fato.

(B)

Realmente, porquanto soe desagradável essa verdade, a sucessão política coloca, regularmente uma
mulher no trono.

(C)

De fato, embora essa verdade soe desagradável, a
sucessão política costuma colocar uma mulher no
trono.

(D)

Para todos os efeitos, soa desagradável a verdade
de que a sucessão política frequentemente se coloca uma mulher no trono.

(E)

Conquanto a sucessão política, regularmente, coloque uma mulher no trono soam a alguns desagradável essa verdade.

Os livros de história sempre tiveram dificuldade em falar
de mulheres que não respeitam os padrões de gênero, e em
nenhuma área essa limitação é tão evidente como na guerra e
no que se refere ao manejo de armas.
No entanto, da Antiguidade aos tempos modernos a história é fértil em relatos protagonizados por guerreiras. Com
efeito, a sucessão política regularmente coloca uma mulher no
trono, por mais desagradável que essa verdade soe. Sendo as
guerras insensíveis ao gênero e ocorrendo até mesmo quando
uma mulher dirige o país, os livros de história são obrigados a
registrar certo número de guerreiras levadas, consequentemente, a se comportar como qualquer Churchill, Stálin ou Roosevelt.
Semíramis de Nínive, fundadora do Império Assírio, e Boadiceia, que liderou uma das mais sangrentas revoltas contra os

_________________________________________________________

3.

romanos, são dois exemplos. Esta última, aliás, tem uma estátua à margem do Tâmisa, em frente ao Big Ben, em Londres.
Não deixemos de cumprimentá-la caso estejamos passando por
ali.
Em compensação, os livros de história são, em geral,
bastante discretos sobre as guerreiras que atuam como simples
soldados, integrando os regimentos e participando das batalhas

A lacuna corretamente preenchida pelo segmento que se
encontra entre parênteses está em:
(A)

Os romanos acreditavam ...... o rei tinha origem divina. (por que)

(B)

A decadência econômica de Roma fez ...... a plebe
entrasse em conflito com os patrícios. (com que)

(C)

O Império Bizantino foi construído no lugar ...... antes existia a colônia grega de Bizâncio. (de que)

(D)

O ano de 1453 marca o momento ...... Constantinopla é dominada pelos turcos. (para que)

(E)

O fortalecimento dos generais contribuiu ...... as guerras civis em Roma avançassem. (em que)

contra exércitos inimigos em condições idênticas às dos homens. Essas mulheres, contudo, sempre existiram. Praticamente nenhuma guerra foi travada sem alguma participação femi-

_________________________________________________________

nina.
(Adaptado de Stieg Larsson. A rainha do castelo de ar. São
Paulo: Cia. das Letras, 2009. p. 7-8)

1.

4.

Leia as afirmações abaixo.

I. Com exceção daquelas que, por força das regras
de sucessão, assumiram cargos de liderança política, as mulheres que adotaram papéis tidos como
prioritariamente masculinos foram, em geral, ignoradas pelos livros de história.

O segmento grifado estabelece, no período, relação de

II. A crescente luta feminina por direitos iguais àqueles
concedidos aos homens não recebeu o apoio crucial dos historiadores, que adotaram um posicionamento sexista, ignorando, assim, mulheres
que se expuseram a situações de grande risco
como as guerras.

III. No decorrer de toda a história, a participação feminina em batalhas, mesmo as muito violentas, sempre ocorreu, apesar de os historiadores nem sempre a terem registrado.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
2

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

Sendo as guerras insensíveis ao gênero e ocorrendo até
mesmo quando uma mulher dirige o país, os livros de
história são obrigados a registrar certo número de guerreiras levadas, consequentemente, a se comportar como
qualquer Churchill, Stálin ou Roosevelt.

(A)

causa.

(B)

consequência.

(C)

proporcionalidade.

(D)

temporalidade.

(E)

finalidade.

_________________________________________________________

5.

... Boadiceia, que liderou uma das mais sangrentas revoltas contra os romanos...
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma
verbal resultante será:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

foram liderados.
é liderada.
foi liderada.
lideram-se.
eram lideradas.
TRT6R-Conhecimentos Gerais4
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6.

No entanto, da Antiguidade aos tempos modernos a história é fértil em relatos protagonizados por guerreiras.
Matemática e Raciocinio Lógico-Matemático
Mantendo-se a correção e a lógica, sem que qualquer outra alteração seja feita na frase, o segmento grifado acima
pode ser substituído por:
(A)
(B)

Todavia.
Conquanto.

(C)
(D)
(E)

Embora.
Porquanto.
Ainda que.

11.

_________________________________________________________

7.

Os livros de história sempre tiveram dificuldade em...
O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o
grifado acima está em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

... por mais desagradável que essa verdade soe.
... que liderou uma das mais sangrentas revoltas...
... que não respeitam os padrões de gênero.
... no que se refere ao manejo de armas.
... as guerreiras que atuam como simples soldados...

Cinco pessoas caminham enfileiradas. A primeira, chamada de número 1, a segunda chamada de número 2, a terceira chamada de número 3, a quarta chamada de número
4 e a quinta chamada de número 5. Após 15 minutos de
caminhada, a número 1 para, deixa todas as outras passarem por ela e continua a caminhada atrás de todas as
outras. Após 15 minutos, a número 2, que estava à frente,
para, deixa todas passarem por ela e continua a caminhada atrás de todas as outras. Essa alternância ocorre
ordenadamente, com todas as componentes e da maneira
como foi descrita, a cada 15 minutos e durante 4 horas e
40 minutos. Após esse tempo, a caminhada se encerra. A
pessoa que, nesse momento de parada, ocupa a quarta
posição na fila é a pessoa chamada de número
(A)

1.

(B)

2.

(C)

3.

(D)

4.

(E)

5.

_________________________________________________________

8.

Levando-se em conta as alterações necessárias, o termo
grifado foi corretamente substituído por um pronome em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

coloca uma mulher no trono = coloca-na no trono
dirige o país = lhe dirige
integrando os regimentos = integrando-lhes
liderou uma das mais sangrentas revoltas = liderou-na
registrar certo número de guerreiras = registrá-lo

_________________________________________________________

9.

...... procura de paisagens e culturas diversas, os turistas
têm escolhido ultimamente locais menos conhecidos para
as férias; ainda assim, poucos planejariam uma viagem de
turismo ...... destinos sujeitos ...... crises políticas.

_________________________________________________________

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na
ordem dada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

À
A
A
À
À

-

à
à
a
a
à

-

a
a
à
a
à

_________________________________________________________

10.

Entre os países mais poderosos do mundo, os EUA e a
França ...... a indústria turística como prioritária. A França,
líder mundial no receptivo turístico, ...... 80 milhões de
visitantes estrangeiros em 2011, com crescimento de 20%
de brasileiros. Os EUA receberam 1.508.279 brasileiros no
ano passado, e os gastos desses turistas ...... US$ 8,4 bilhões.

12.

Duas pessoas, A e B, estão lado a lado num terreno plano, encostadas uma na outra, ombro a ombro e olhando
para frente, na mesma direção. Elas caminham juntas
3 metros para frente, a pessoa A gira 90° para sua
esquerda e caminha 3 metros nessa nova direção e para.
A pessoa B gira 90° para sua direita e caminha 4 metros
nessa nova direção e para. A pessoa A gira 90° para sua
direita e caminha 2 metros nessa nova direção e para. A
pessoa B gira 90° para sua esquerda e caminha 2 metros nessa nova direção e para. A pessoa A gira 90° para
sua direita e caminha 2 metros nessa nova direção e para.
A pessoa B gira 90° para sua direita e caminha 3 metros
nessa nova direção e para. Após esses movimentos de
ambas as pessoas, a distância entre elas é de aproximadamente
(A)

8 metros.

(B)

9 metros.

(C)

10 metros.

(D)

11 metros.

(E)

12 metros.

(Folha de S.Paulo, com adaptações)

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na
ordem dada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

enxergam
enxerga
enxerga
enxerga
enxergam

-

atraíram
atraíram
atraiu
atraíram
atraiu
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totalizaram
totalizaram
totalizou
totalizou
totalizaram
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13.

Duas lojas concorrem vendendo a mesma camiseta pelo
mesmo preço a unidade. Uma promoção na loja Q-Preço
oferece 4 dessas camisetas pelo preço de 3 camisetas. A
outra loja, Melhor Compra, oferece 25% de desconto em
cada uma das camisetas a partir da terceira camiseta
comprada em uma mesma compra. Comparando um
cliente que levou 4 camisetas da loja Q-Preço com outro
que comprou 4 camisetas na loja Melhor Compra, o cliente
que obteve maior desconto, em relação ao preço inicial de
uma camiseta, obteve um desconto, por camiseta, de
(A)

50%.

(B)

33,3%.

(C)

25%.

(D)

22,5%.

(E)

12,5%.

Noções de Gestão Pública
16.

Eficiência diz respeito
(A)

à maneira maximizada de obter resultados.

(B)

à capacidade de fazer as coisas certas.

(C)

ao método que traz resultados de uma ação controlada.

(D)

aos princípios e maneiras de fazer coisas de forma
maximizada.

(E)

ao método e ao modo de fazer as coisas direito.

_________________________________________________________

17.

A busca de informações, a realização de contratos e a burocracia são alguns dos custos necessários para
(A)

tratar da política consciente de “fazer vistas grossas”
(overlooking).

(B)

efetivar trocas comerciais e interações entre indivíduos e agentes econômicos.

(C)

tipificar reciprocamente os papéis e as ações rotineiras de múltiplos fatores.

(D)

que os agentes econômicos estimulem os gastos indiretos, a fim de convencer outras organizações a se
moldarem.

(E)

a relação das organizações com outros setores e
não com o próprio setor.

_________________________________________________________

14.

Em uma praia chamava a atenção um catador de cocos
(dos quais já se havia retirado a água). Ele só pegava
cocos inteiros e agia da seguinte maneira: o primeiro coco
ele colocava inteiro de um lado, o segundo ele dividia ao
meio e colocava os meios em outro lugar e o terceiro ele
dividia em três partes iguais e colocava os terços de coco
em um terceiro lugar diferente dos outros lugares. No
quarto coco agia como se fosse o primeiro coco e colocava inteiro de um lado, o seguinte dividia ao meio, o seguinte em três partes iguais, o seguinte inteiro e seguia na
sequência: inteiro, meios, três partes iguais, inteiro, meios,
três partes iguais, sempre colocando os cocos em seus
devidos lugares. Fez isso com exatamente 50 cocos quando alguém disse ao catador: eu quero metade desses
seus terços de coco. O catador consentiu e deu

_________________________________________________________

(A)

12 terços de coco.

Os tribunais promoverão Reuniões de Análise da Estratégia − RAE para acompanhamento dos resultados das
metas fixadas, oportunidade em que poderão promover
ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do desempenho. Essas reuniões deverão ocorrer

(B)

16 terços de coco.

(A)

diariamente.

(B)

mensalmente.

(C)

18 terços de coco.

(C)

trimestralmente.

(D)

20 terços de coco.

(D)

anualmente.

(E)

a cada quatro anos.

(E)

24 terços de coco.

18.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

15.

O encarregado dos varredores de rua de uma determinada cidade começou um dia de serviço com novidade:
quem tem menos que 25 anos vai varrer 220 de metros de
rua hoje; quem tem de 25 até 45 anos varre três quartos
do que varrem esses mais jovens; aqueles com mais de
45 anos varrem dois quintos do que varrem aqueles que
tem de 25 a 45 anos. O grupo dos varredores era formado
por cinco rapazes de 22 anos, 4 homens de 30 anos e um
senhor de 48 anos. Todos trabalharam segundo o plano
estabelecido pelo encarregado. E, dessa maneira, o total
em metros varrido nesse dia, por esses varredores, foi

Compete à Presidência do CNJ considerar as atividades
de planejamento e gestão estratégica do Poder Judiciário,
em conjunto com
(A)

a Comissão de estatística e gestão estratégica.

(B)

o Comitê gestor de planejamento.

(C)

o Departamento de gestão tática.

(D)

a Comissão de gestão estratégica e de planejamento.

(E)

o Conselho Nacional de Tribunais − Sede.

_________________________________________________________

(A)

5.500.

(B)

2.200.

A evolução do orçamento vem sendo gradativa, deixando
de ser tradicional, cuja função principal era propiciar o controle sobre as finanças públicas e visualizar receita × despesas, e passando para o orçamento de

(C)

2.142.

(A)

(D)
(E)
4

19.

1.826.
1.584.

20.

práticas econômicas.

(B)

práticas contábeis.

(C)

ação exclusiva.

(D)

desempenho.

(E)

gastos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

No campo da higiene e sua relação com as condições de saúde da população, deve-se pensar na responsabilidade pessoal e
governamental. São exemplos de responsabilidade

I. pessoal: lavar as mãos antes das refeições.
II. governamental: executar ações de vigilância sanitária.
III. pessoal: planejar e executar ações coletivas de notificação compulsória.
IV. governamental: investir em saneamento básico.
Está correto o que consta em

22.

23.

24.

25.

(A)

I e III, apenas.

(B)

I, II e III, apenas.

(C)

I, II e IV, apenas.

(D)

II e IV, apenas.

(E)

I, II, III e IV.

Controlar os vetores no meio ambiente é uma medida profilática recomendada para diminuir a incidência de
(A)

leishmaniose tegumentar americana, febre amarela e doença de Chagas.

(B)

carbúnculo ou “antraz”, malária e dengue.

(C)

tularemia, doença priônica e triquinose.

(D)

leptospirose, histoplasmose e febre amarela.

(E)

dengue, malária e doença de Creutzfeldt-Jacob.

Um destino a ser dado ao lixo doméstico é decompor ou degradar os materiais orgânicos, presentes no lixo, pela ação de
microrganismos em um meio aerado naturalmente. Esse processo, que resulta em excelente adubo, é denominado
(A)

fossa séptica.

(B)

aterro sanitário.

(C)

incineração biológica.

(D)

compostagem.

(E)

fossa seca.

Nas atividades de educação em saúde, para uma comunidade cuja região ocorreu uma rápida multiplicação de pombos, os
profissionais de enfermagem devem orientá-la para
(A)

alimentar os pombos com uma multi mistura de insetos variados, como forma de reduzir a procriação.

(B)

usar máscara protetora ao entrar em ambiente que contenha grande acúmulo de fezes dessas aves.

(C)

evitar umedecer as fezes secas antes de retirá-las, para prevenir as doenças provocadas pela inalação dos detritos.

(D)

colocar, em áreas estratégicas, produtos a base de arsênio imitando grãos, como forma de extermínio dos pombos.

(E)

procurar o recurso de saúde para iniciar a quimioprofilaxia contra a toxoplasmose e a histoplasmose.

Na radiologia intraoral, cabe ao Técnico de Enfermagem

I. manter-se afastado do cabeçote e do paciente a uma distância mínima de 2 metros.
II. segurar o filme durante a exposição, posicionando-se junto ao paciente.
III. utilizar os EPIs − Equipamentos de Proteção Individual, caso seja necessário a presença do mesmo para assistir ao
paciente.
Está correto o que afirma APENAS em
(A)

I.

(B)

II.

(C)

III.

(D)

I e II.

(E)

I e III.

TRT6R-Téc.Jud-Enfermagem-W23
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26.

27.

28.

29.

30.

6

O Técnico de Enfermagem, no ambulatório, deve, para segregação e acondicionamento dos resíduos dos serviços de saúde,
recomendar que todos os recipientes sejam
(A)

mantidos no local de geração após o preenchimento e fechamento, no mínimo, por 72 horas.

(B)

constituídos de material sifonado e utilizados para os fins a que se destinam.

(C)

providos de tampa, evitando-se o sistema de abertura por pedal, devendo ter manutenção preventiva de rotina.

(D)

localizados próximos da fonte geradora e que atendam as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

(E)

recolhidos pelo serviço de coleta externa para posterior reciclagem.

Na assistência de enfermagem ao cliente, o Técnico de Enfermagem ao realizar os procedimentos necessita
(A)

higienizar as mãos, com a finalidade de remover as células descamativas da pele.

(B)

receber a imunização passiva fornecida pelo empregador, a fim de interromper a cadeia de transmissão de doenças.

(C)

usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção coletiva, como proteção imprescindível nas transmissões verticais.

(D)

usar luvas em substituição a lavagem das mãos.

(E)

realizar a profilaxia ambiental com antimicrobianos, nos casos em que o cliente apresenta recidiva do quadro infeccioso.

A recomendação de interrupção temporária da amamentação, e estimulação da produção do leite com ordenhas regulares e
frequentes até que a mãe possa amamentar o seu filho, é indicada quando a mãe é portadora de
(A)

hepatite B, e com o recém-nascido tendo recebido, após o nascimento, a vacina e a imunoglobulina específica, devendose aguardar 10 dias para iniciar a amamentação.

(B)

dengue na fase aguda, devendo-se aguardar 10 dias para iniciar a amamentação.

(C)

hanseníase, bacilífera ou não, devendo-se aguardar 15 dias, a contar da data da primeira dose da rifampicina, para iniciar
a amamentação.

(D)

galactosemia, com o leite materno contendo alto teor de lactose.

(E)

doença de Chagas, na fase aguda da doença ou quando houver sangramento mamilar evidente.

O alimento com nível significativo de nitritos e nitratos e o motivo pelo qual se indica comer com moderação, é
(A)

o frango cozido em baixas temperaturas, devido ao risco de câncer de estômago e colo retal.

(B)

a salsicha, porque os nitratos e nitritos transformam-se em nitrosaminas, que têm ação carcinogênica potente.

(C)

a carne de sol, por estar relacionada com a macromegalia.

(D)

a uva, porque os nitratos e nitritos agem diretamente no nível de colesterol sanguíneo, diminuindo o HDL (High-density
lipoprotein).

(E)

o abacaxi, por facilitar o desenvolvimento da doença de Huntington nos imunodeprimidos.

De acordo com o Ministério da Saúde (2010), o sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, transmissível e
extremamente contagiosa. Dentre as ações de prevenção e controle do sarampo, estão a
(A)

vacinação, a investigação precoce dos casos para evitar complicações e a redução da carga viral pela quimioprofilaxia.

(B)

educação em saúde, o controle sanitário animal e a inspeção sanitária de produtos.

(C)

vacinação, a investigação epidemiológica e o isolamento de casos.

(D)

vacinação, a investigação imediata de paralisias flácidas agudas (PFA) em menores de 15 anos e a educação em saúde.

(E)

educação em saúde, as medidas de saneamento básico na redução das possibilidades de reinfecção e a imunização
passiva.
TRT6R-Téc.Jud-Enfermagem-W23
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31.

Segundo o Ministério da Saúde (2010) a situação das doenças transmissíveis no Brasil pode ser resumida nas tendências:
declinante, persistente, emergente e reemergente, respectivamente, descritas em
Doenças transmissíveis
com tendência declinante

32.

33.

34.

35.

Doenças transmissíveis
Doenças transmissíveis
com quadro de persistência emergentes e reemergentes

(A)

Filariose

Cólera

Doença de Chagas

(B)

Tétano acidental

Hepatite B

AIDS

(C)

Influenza Pandêmica (H1N1)

Dengue

Doença meningocócica

(D)

Hepatite C

Difteria

Febre tifoide

(E)

Leptospirose

Oncocercose

Coqueluche

As geladeiras utilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, com capacidade a partir de 280 litros, devem estar
organizadas de maneira que
(A)

os diluentes, os soros ou caixas com as vacinas, sejam conservados em temperatura entre +2 e +8 °C, na terceira
prateleira, tendo o cuidado de permitir a circulação do ar entre eles e as paredes da geladeira.

(B)

a bobina com água esteja armazenada no evaporador (congelador), na posição horizontal, para proteger os
imunobiológicos em casos de falta de energia elétrica ou de defeito do equipamento.

(C)

as vacinas que não podem ser submetidas à temperatura negativa, como as vacinas contra a febre amarela e contra a
rubéola, estejam acondicionadas em caixas de isopor na terceira prateleira.

(D)

as duas garrafas de água com corante estejam na porta e que quatro garrafas com água, sem corante, estejam na parte
inferior da geladeira, ou que essas sejam substituídas por bobinas recicláveis.

(E)

as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa, como as vacinas contra a hepatite B e a vacina BCG,
estejam na primeira prateleira e acondicionadas nas próprias embalagens do laboratório produtor.

O Ministério da Saúde (2001) recomenda, dentre outros, que os imunobiológicos sejam
(A)

descartados em lixo comum, desde que as sobras de imunobiológicos com microrganismos vivos, na sala de vacinação,
sejam acondicionadas em sacos plásticos brancos, resistentes e identificadas como material infectante.

(B)

transportados em caixa térmica, com as bobinas de gelo reciclável preenchidas com uma solução de água e sal, em partes
iguais.

(C)

armazenados junto com as bobinas recicláveis, que serão utilizadas no transporte dos imunobiológicos, na porta da
geladeira.

(D)

armazenados em geladeira doméstica, tendo como um dos cuidados básicos a instalação desta distante da fonte de calor
e afastada dez centímetros da parede.

(E)

mantidos sob refrigeração adequada e de uso suspenso, após terem sido colocados sob suspeita, até que seja decidido
sobre a realização ou não do reteste.

De acordo com o Ministério da Saúde (2001), no preparo e administração da vacina BCG-ID (intradérmica)
(A)

o volume padrão a ser administrado é de 0,2 mL, podendo ocorrer variação na dose de acordo com o peso do recémnascido.

(B)

a agulha deve ser introduzida formando um ângulo de 45° em relação à pele e a solução administrada na dose exata de
0,2 mL.

(C)

a introdução da agulha deve ser em um ângulo de 30° em relação à pele, com o bisel voltado para baixo e a solução
injetada rapidamente.

(D)

o diluente, no momento da reconstituição, deve estar na mesma temperatura da vacina, ou seja, entre +2 °C e +8 °C.

(E)

o frasco multidoses da vacina BCG-ID, uma vez aberto, desde que mantido sob temperatura adequada (+2 °C a +8 °C) e
adotados os cuidados que evitem sua contaminação, pode ser usado por até vinte e quatro horas.

Os produtos e artigos utilizados em procedimentos invasivos que penetram em pele e em mucosas adjacentes, tecidos
subepiteliais e sistema vascular, incluindo todos os materiais que estejam diretamente conectados com essas regiões, são
denominados
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

produtos restritos.
produtos semicríticos.
artigos críticos.
artigos semirrestritos.
produtos não críticos.
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36.

37.

38.

39.

No controle dos sinais vitais em um cliente adulto em repouso por 30 (trinta) minutos verifica-se: temperatura axilar de 36 °C,
frequência respiratória de 28, pulso radial de 72 e pressão arterial de 125 (sistólica) × 80 (diastólica) mmHg. NÃO está dentro do
parâmetro de normalidade
(A)

a pressão arterial.

(B)

a frequência respiratória.

(C)

a temperatura axilar.

(D)

a pressão arterial diastólica.

(E)

o pulso radial.

Nos pós-operatório de prostatectomia indica-se a irrigação vesical. Para esse procedimento, é necessário que o paciente esteja
com uma sonda vesical de
(A)

uma via.

(B)

duas vias.

(C)

quatro vias.

(D)

três vias.

(E)

cinco vias.

Dentre os cuidados de enfermagem na administração de corticosteroides, inclui-se
(A)

a observação de sinais e sintomas de hiponatremia, como oligúria ou anúria, sede excessiva e hipertensão arterial.

(B)

o controle da pressão arterial para monitorar a hipotensão arterial, logo após a administração desse medicamento por via
oral.

(C)

a monitoração quanto à ocorrência de epistaxes ou sangramentos nas gengivas, provocados pela ação anticoagulante
desse medicamento.

(D)

a suspensão abrupta desse medicamento, para evitar a ação rebote da hiperatividade da função cortical adrenal.

(E)

a recomendação de dieta hipossódica ou assódica, como medida preventiva, durante a terapia prolongada com este
medicamento.

Segundo a referência “Procedimentos e Competências de Enfermagem” (2012), dentre as recomendações na administração de
medicamentos, por via subcutânea, consta:

I. Após a aplicação, deve-se retirar a agulha e aplicar compressão leve no local, sem massagear. A massagem no local
pode danificar o tecido subjacente.

II. Ao administrar heparina com baixo peso molecular deve-se escolher um local no lado direito ou esquerdo do abdome, no
mínimo cinco centímetros distante do umbigo, o que auxilia a reduzir a dor e os hematomas no local da aplicação.

III. Para verificar se a agulha tem o tamanho certo, deve-se pinçar uma dobra de pele com o polegar e o indicador no local da
aplicação, medir a dobra de baixo para cima e certificar-se que a agulha tem um terço a mais que o comprimento da
dobra, para garantir a introdução total da mesma em um ângulo de 90°.

IV. Ao realizar a aplicação em locais com edema, hematoma ou que apresentem sinais de inflamação, deve-se utilizar uma
agulha hipodérmica em um ângulo de 75°.
Está correto o que se afirma em
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(A)

I e II, apenas.

(B)

I, II e III, apenas.

(C)

II, III e IV, apenas.

(D)

III e IV, apenas.

(E)

I, II, III e IV.
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40.

41.

42.

43.

44.

Um paciente deve receber, por via endovenosa, 520 mL de Soro Fisiológico 0,9% a uma velocidade de infusão de
130 microgotas/minuto. O tempo necessário para a infusão de todo esse soro é de
(A)

cinco horas.

(B)

seis horas.

(C)

quatro horas.

(D)

duas horas.

(E)

três horas.

A assistência de enfermagem ao paciente com diagnóstico de aneurisma cerebral inclui a
(A)

orientação ao paciente para expirar pela boca ao urinar ou evacuar, a fim de diminuir o esforço e evitar aumento da
pressão intracraniana.

(B)

realização da manobra de Valsalva, a fim de amenizar a dor decorrente do aumento da pressão intracraniana.

(C)

deambulação a cada duas horas durante o dia, a fim de diminuir a pressão intracraniana por estimular uma perfusão
sanguínea periférica adequada.

(D)

realização de enemas, no mínimo a cada dois dias, a fim de evitar o aumento da pressão intracraniana pelo esforço de
evacuar.

(E)

realização de exercícios vigorosos de flexão ou rotação do pescoço, a fim de relaxar o local e permitir um adequado fluxo
sanguíneo nas veias jugulares.

Um indivíduo com Síndrome de Abstinência de Álcool pode apresentar, dentre outras complicações,
(A)

desidratação decorrente do aumento do hormônio antidiurético pelo efeito do álcool.

(B)

tremores decorrentes da irritabilidade gerada pelo estado tóxico, caracterizado pela ausência de alucinações e medo.

(C)

hiperglicemia, devido ao esgotamento das reservas hepáticas de glicogênio pelo álcool e alteração da gliconeogênese.

(D)

delirium tremens, podendo ser desencadeado por uma lesão aguda, hepatite e pancreatite.

(E)

sinais de hiperatividade autonômica, que se evidenciam por bradicardia, pupilas contraídas e transpiração intensa.

A anemia hemolítica, dentre outros fatores, pode resultar
(A)

da menorragia, pela exposição ocupacional por derivados de benzeno.

(B)

da deficiência de vitamina B12, pela ingesta inadequada de vegetais verdes e fígado.

(C)

da produção diminuída de eritropoietina, devido à disfunção renal.

(D)

do sangramento do trato gastrintestinal, como no ocasionado por um trauma.

(E)

da eritropoiese alterada, como na anemia falciforme.

O indivíduo que tem hemofilia deve receber instruções para evitar complicações decorrentes dessa patologia. Dentre as
orientações, consta
(A)

automedicar-se com aspirina, nos casos de gripe.

(B)

evitar o uso de talas e de outros dispositivos ortopédicos nos casos de hemorragias articulares.

(C)

manter higiene dentária como medida preventiva de extrações dentárias excessivas.

(D)

realizar banho quente, durante os episódios de sangramento, por promover diminuição da dor e relaxamento muscular.

(E)

fazer uso seguro de antinflamatórios não esteroides (AINE) para melhorar a agregação plaquetária.
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45.

46.

47.

A assistência de enfermagem ao cliente com obstrução biliar prolongada, decorrente de cálculos biliares, inclui a observação de
sinais e sintomas apresentados, como a
(A)

eliminação de urina sem coloração alguma, devido à eliminação total dos sais biliares pelas fezes.

(B)

icterícia, que frequentemente é acompanhada pelo prurido na pele.

(C)

cólica biliar, devido à ausência total de bile no interior da vesícula e nos ductos biliares.

(D)

eliminação de fezes com coloração escura, devido ao aumento da excreção dos pigmentos biliares.

(E)

presença de melena, devido ao aumento dos níveis séricos da transaminase glutâmico-pirúvica.

Em um programa educativo para um grupo de mães sobre as características do diabetes tipo 2, deve-se orientar o grupo que a
doença em questão
(A)

acomete diferentes faixas etárias, sendo mais comumente diagnosticado em crianças.

(B)

é classificada como doença insulinodependente.

(C)

está, frequentemente, associada à hipertensão arterial e dislipidemia.

(D)

incide com maior frequência nos adolescentes e adultos jovens.

(E)

tem uma incidência menor do que a diabetes tipo 1.

Segundo a referência Fundamentos de Enfermagem (Kawamoto et al. − 2011), o tipo de curativo utilizado em indivíduos que
apresentam lesões cutâneas e a respectiva finalidade estão corretamente descritos em:
Tipos de curativos

48.

49.

10

(A)

Aberto

(B)

Fechado ou oclusivo

(C)

Compressivo

(D)

Aberto

(E)

Fechado ou oclusivo

Finalidade
Manter a lesão exposta, se esta estiver infectada, para melhor observação e
detecção precoce de dificuldades na cicatrização.
Manter o leito da ferida seco, para favorecer um ambiente ideal para cicatrização.
Manter a ferida limpa e seca, quando a cicatrização ocorre por segunda intenção,
para preservar o leito da ferida seco.
Promover a hemostasia, por meio da aproximação espontânea das margens da
ferida, para evitar reações alérgicas por fitas adesivas.
Manter a proteção da ferida contra agressões externas e, nas feridas infectadas,
permitir a absorção da drenagem de exsudato.

Uma mulher, em tratamento quimioterápico após a retirada do quadrante da mama, deve ser orientada para
(A)

restringir a hidratação e, consequentemente, a excreção urinária, de forma a manter elevado os níveis séricos do
quimioterápico o maior tempo possível.

(B)

expor-se ao sol, sem o uso de protetores solares, para proteger a pele contra a agressão química do medicamento.

(C)

utilizar, para a higiene dental, escovas macias e cremes dentais com produtos branqueadores e abrasivos.

(D)

utilizar métodos anticoncepcionais, de acordo com a indicação médica, porque pode ocorrer ovulação e consequentemente, gravidez.

(E)

tomar o banho muito quente, de forma a facilitar a retirada dos produtos de excreção aderidos à pele.

Para evitar perda gestacional recorrente na forma de abortos tardios ou partos prematuros, à gestante com insuficiência
istmocervical (incompetência cervical) recomenda-se a
(A)

cerclagem.

(B)

isoimunização.

(C)

caminhada ativa.

(D)

administração de oxitocina.

(E)

administração de sulfato de magnésio.
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50.

51.

52.

53.

54.

Na escala de Apgar, quando o recém-nascido apresenta frequência cardíaca acima de 100, atribui-se a pontuação
(A)

0 (zero).

(B)

2 (dois).

(C)

1,5 (um vírgula cinco).

(D)

1 (um).

(E)

3 (três).

Na ginecomastia puberal ocorre aumento do tecido
(A)

glandular mamário no sexo masculino.

(B)

adiposo nas mamas no sexo feminino.

(C)

conjuntivo dos testículos.

(D)

muscular liso do útero.

(E)

conjuntivo e do colágeno dos ovários.

No Acidente Vascular Encefálico (AVE), o pronto reconhecimento dos sinais e sintomas e o rápido encaminhamento para o
hospital são fundamentais para evitar a progressão do quadro neurológico inicial, prevenir possíveis complicações e melhorar o
prognóstico. Dentre os sinais súbitos de alerta que o Técnico de Enfermagem deve considerar, estão a
(A)

hemiplegia e a disemia.

(B)

hemiparesia e a aquimia.

(C)

ataxia e a diplopia.

(D)

disartria e a hemignatia.

(E)

anopsia e a distomia.

A sequência de procedimentos do Suporte Básico de Vida, em adultos, segundo as Diretrizes da American Heart Association
2010 para Ressuscitação Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de Emergência, é
(A)

abrir via aérea, aplicar ventilações e compressões torácicas.

(B)

aplicar ventilações, abrir via aérea e aplicar compressões torácicas.

(C)

abrir via aérea, aplicar compressões torácicas e ventilações.

(D)

aplicar compressões torácicas, abrir via aérea e aplicar ventilações.

(E)

aplicar ventilações e compressões torácicas e abrir via aérea.

Na cadeia de sobrevivência do Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE) de adultos, da American Heart Association
2010, constam

I. Reconhecimento imediato da Parada Cardiorrespiratória (PCR) e acionamento do serviço de emergência/urgência.
II. Ressuscitação Cardiopulmonar precoce com ênfase na respiração.
III. Rápida desfibrilação.
IV. Suporte de vida eficaz.
V. Cuidados, Pós Parada Cardiorrespiratória, integrados.
Está correto o que se afirma em
(A)

I, II, IV e V, apenas.

(B)

I, III, IV e V, apenas.

(C)

II, III e V, apenas.

(D)

I, IV e V, apenas.

(E)

I, II, III, IV e V.
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

12

De acordo com as Diretrizes da American Heart Association (2010), as compressões torácicas geram fornecimento de fluxo
sanguíneo, oxigênio e energia para o coração e o cérebro. As compressões criam fluxo sanguíneo, principalmente, por
aumentarem a pressão
(A)

liquórica e comprimirem o diafragma.

(B)

intracraniana e comprimirem a caixa torácica.

(C)

intratorácica e comprimirem o nervo vago.

(D)

esplênica e comprimirem diretamente coração.

(E)

intratorácica e comprimirem diretamente o coração.

Em relação às condutas de Primeiros Socorros no atendimento às vítimas de intermação, a American Heart Association e
American Red Cross (2010) recomenda
(A)

oferecer líquidos e usar uma atadura nos membros inferiores para melhorar o retorno venoso.

(B)

providenciar atendimento médico, pois a situação requer tratamento com fluido intravenoso.

(C)

afrouxar as roupas e colocar cubos de gelo na cavidade oral da vítima.

(D)

oferecer leite gelado e fazer compressas com água e vinagre para inativar o efeito do calor.

(E)

resfriar a vítima por imersão em água fria e fazer com que beba uma solução de eletrólitos e carboidratos.

O Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) tem o papel de acolher as demandas de uma determinada localidade por meio de uma
intervenção multidisciplinar e interdisciplinar e
(A)

promover a reinserção social do indivíduo por meio do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e
fortalecimento dos laços familiares e comunitários.

(B)

prestar atendimento cirúrgico em regime emergencial e encaminhar pessoas para internações em hospitais psiquiátricos.

(C)

promover o afastamento social intermitente das pessoas com transtornos mentais por meio de ações intersetoriais.

(D)

acolher e atender as pessoas com transtornos mentais leves e instáveis, procurando preservar os laços sociais do usuário
por meio de afastamento recorrente.

(E)

organizar a rede de atenção nos municípios disponibilizando-a às pessoas com distúrbios por queilognatosquise.

A ação dos profissionais de saúde nas situações de emergência, em que os indivíduos não conseguem exprimir suas
preferencias ou dar seu consentimento, fundamenta-se no princípio
(A)

do paternalismo responsável, com a equipe de saúde responsabilizando-se pelos atos, independentemente do
consentimento dos familiares do paciente ou seu responsável.

(B)

do livre arbítrio, com os profissionais de saúde decidindo o que é o bem para as pessoas, independentemente do
consentimento dos familiares do paciente ou seu responsável.

(C)

da corrente teológica que possibilita justificar que os fins alcançados legitimam os meios.

(D)

da beneficência, assumindo o papel de protetor natural do paciente por meio de ações positivas em favor da vida e da
saúde.

(E)

da visão utilitarista, também denominada ética das consequências ou ética dos resultados.

Um Técnico de Enfermagem divulga informação inverídica sobre assunto de sua área profissional. Com base no Código de Ética
o
dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN n 311/2007), são penalidades previstas para essa infração
(A)

advertência verbal, advertência escrita e multa.

(B)

advertência verbal, censura e suspensão do exercício profissional.

(C)

advertência verbal, multa e censura.

(D)

censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional.

(E)

multa, censura e suspensão do exercício profissional.
o

De acordo com a Resolução COFEN n 423/2012, no âmbito da equipe de Enfermagem, a classificação de risco e priorização da
assistência em Serviços de Urgência é
(A)

privativa do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão.

(B)

privativa do enfermeiro e do técnico de enfermagem, quando constar do protocolo do serviço.

(C)

vedado aos profissionais de enfermagem por ser de competência exclusiva do médico regulador.

(D)

de competência da equipe de enfermagem, quando em trabalho conjunto com a equipe de saúde.

(E)

de competência do técnico de enfermagem, quando sob supervisão indireta (à distancia) do enfermeiro.
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DISCURSIVA − REDAÇÃO
Atenção: Na Prova Discursiva − Redação a folha para rascunho é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o
rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela Banca Examinadora.

“Viajar amplia os horizontes”, diz o lugar-comum. Todos os indicadores apontam que os brasileiros estão
viajando como nunca, sobretudo ao exterior. Será que esse contato com outros países e diferentes culturas está
contribuindo para nos tornarmos mais bem-informados, críticos, perceptivos e tolerantes? Ou, como querem alguns,
estaríamos voltando ao país carregados apenas com os bens de consumo que o real valorizado tornou mais fácil
adquirir?

Considerando o que se afirma acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema:
Turismo internacional hoje: transformação pessoal ou consumo desenfreado?

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

TRT6R-Téc.Jud-Enfermagem-W23

13

