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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- contém a proposta e o espaço para rascunho da Redação.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
C D E
- Ler o que se pede na Prova de Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova de Redação será corrigido.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de
Respostas, fazer a Prova de Redação e transcrever na Folha de Respostas correspondente.
- Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

Caderno de Prova ’X23’, Tipo 001
PROVA OBJETIVA

2.

Língua Portuguesa
Atenção:

Na frase acima, as vírgulas separam

As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
abaixo.

Segundo o escritor Victor Hugo (1802-85), a história da
Europa acompanha o Reno. O rio marca a fronteira entre a
Floresta Negra, na Alemanha, e a Alsácia, a menor região da
França. De 1871 a 1945, a Alsácia mudou de nacionalidade
cinco vezes, o que contribuiu fortemente para a formação do
dialeto alsaciano, uma mistura de alemão com francês. As
raízes da área, porém, remontam ao período dos romanos.
Estrasburgo, a bela capital da Alsácia, fica às margens
do rio Reno. Resultado de duas culturas, Estrasburgo é ao
mesmo tempo romana e pagã, francesa e católica, alemã e
protestante. Sua primeira prova de existência data de 74 d.C.;
posteriormente, a cidade recebeu o nome de Strateburgum, a
“cidade dos caminhos”. O lugar funcionava como uma espécie
de posto avançado do exército romano, encarregado de evitar
que os Teutões da Germânia invadissem a Gália (França). A
influência germânica na cidade era tão forte que, já no começo
do século V, a língua alemã predominava ali. Preocupado com a
crescente adoção da religião protestante trazida pelos alemães,

3.

4.

5.

(D)

(E)
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apresentam-se motivos que levaram o escritor Victor
Hugo a retratar o rio que corre ao longo da Alsácia.
demonstra-se que há sérias disputas internas entre
o centro financeiro, Paris, e a região menos desenvolvida da França, a Alsácia.
discute-se o atual conflito do povo alsaciano, cuja
forte identidade cultural germânica os impede de se
integrarem totalmente à França.

(D)

características de Estrasburgo, enumeradas de acordo com sua relevância.

(E)

elementos organizados de modo hierárquico, do inferior ao superior.

Em que pese a forte resistência dos franceses, a influência germânica impregnou a região.

Embora.
Não obstante.
Todavia.
Enquanto.
Ainda que.

Substituindo-se o segmento grifado pelo que está entre
parênteses, o verbo que poderá manter-se corretamente
no singular está em:
(A)

...a língua alemã predominava ali. (as línguas de
origem germânica)

(B)

...a Alsácia mudou de nacionalidade cinco vezes...
(os habitantes da Alsácia)

(C)

Outra curiosidade diz respeito aos nomes dos
alsacianos. (Outras curiosidades)

(D)

O lugar funcionava como uma espécie de posto
avançado do exército romano... (Os vilarejos da
região)

(E)

A maioria adotou o nome próprio de origem francesa
...(A maior parte dos habitantes da Alsácia)

O rio marca a fronteira entre a Floresta Negra, na
Alemanha, e a Alsácia, a menor região da França.

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

No texto,

(C)

pares de características que acentuam a diversidade
de Estrasburgo.

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma
verbal resultante será:

(Adaptado de http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas,
com acréscimo de trecho de Dorling Kindersley. Estradas da
França. Publifolha, 2011, p.30)

levantam-se hipóteses plausíveis sobre as razões
que levaram os alemães a disputar a Segunda
Guerra Mundial.

(C)

_________________________________________________________

curiosa.

(B)

segmentos que se opõem e se restringem, enfatizando os conflitos religiosos de Estrasburgo.

_________________________________________________________

destruição da II Guerra, uma experiência extremamente rica e

expõem-se, primordialmente, características culturais,
históricas e geográficas da região francesa da
Alsácia.

(B)

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

a essa belíssima região, arduamente reconstruída depois da

(A)

três categorias distintas de adjetivos, enumerados
aleatoriamente.

O segmento grifado na frase acima pode ser corretamente
substituído por:

1861, determinando que a cidade passasse a ser totalmente
francesa. Os vizinhos alemães sentiram-se incomodados,
motivo para a guerra de 1871.
Em que pese a forte resistência dos franceses, a

1.

(A)

_________________________________________________________

o rei da França − Luis XIV, o Rei Sol − resolveu intervir em

influência germânica impregnou a região. Entre si, os alsacianos
adotam um dialeto de origem alemã. Além disso, é comum ouvir
um alsaciano dizer que está indo para a França quando vai a
Paris. Outra curiosidade diz respeito aos nomes dos alsacianos.
A maioria adotou o nome próprio de origem francesa, mas
possui sobrenome alemão.
Por tudo isso, a Alsácia possui hoje uma forte identidade
cultural, às vezes francesa, às vezes alemã, o que torna a visita

...Estrasburgo é ao mesmo tempo romana e pagã, francesa e católica, alemã e protestante.

marcaram-se.
foi marcada.
eram marcadas.
são marcadas.
é marcada.

_________________________________________________________

6.

O lugar funcionava como uma espécie de posto avançado
do exército romano ...
O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o
grifado acima está em:
(A)

As raízes da área, porém, remontam ao período dos
romanos.

(B)

A influência germânica na cidade era tão forte...

(C)

...o que contribuiu fortemente para a formação do
dialeto alsaciano...

(D)

Entre si, os alsacianos adotam um dialeto de origem
alemã.

(E)

...que os Teutões da Germânia invadissem a Gália
(França).
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7.

... a história da Europa acompanha o Reno.

11.

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o
grifado acima está empregado em:
(A)

As raízes da área [...] remontam ao período dos
romanos.

(B)

De 1871 a 1945, a Alsácia mudou de nacionalidade
cinco vezes...

(C)

Estrasburgo, a bela capital da Alsácia, fica às
margens do rio Reno.

(A)

cedeu-lhe a Alsácia − a retomando − reconquistaram-lhe

(D)

...que os Teutões da Germânia invadissem a Gália
(França).

(B)

cedeu-no a Alsácia − retomando-lhe − reconquistaram-lhe

(E)

O lugar funcionava como uma espécie de posto
avançado do exército romano ...

(C)

o cedeu a Alsácia − retomando-na − a reconquistaram

(D)

cedeu-lhe a Alsácia − retomando-a − reconquistaram-na

(E)

cedeu-o a Alsácia − retomando-na − reconquistaram-a

Os segmentos grifados podem ser corretamente substituídos, na ordem dada, por:

_________________________________________________________

8.

As raízes da área, porém, remontam ao período dos
romanos.
Respeitando-se a correção, a clareza e, em linhas gerais,
o sentido original, a frase acima pode ser reescrita do
seguinte modo:
(A)

Contudo, as origens da região remontam à época
dos romanos.

(B)

Contudo, para chegar as origens da região recua-se
a época dos romanos.

(C)

A região, cuja origem, remonta contudo, até à época
dos romanos.

(D)

As origens da região, contudo, encontra-se na época
dos romanos.

(E)

Remonta-se, a época dos romanos, contudo, para
chegar às origens da região.

_________________________________________________________

Atenção:

Preocupado com a crescente adoção da religião protestante trazida pelos alemães, o rei da França − Luis XIV, o
Rei Sol − resolveu intervir em 1861 ...
Os travessões acima isolam, no contexto,
(A)

uma informação adicional.

(B)

um resumo do que foi dito.

(C)

uma ressalva.

(D)

uma citação.

As questões de números 12 a 14 referem-se ao
texto abaixo.

E melhor se poderia dizer dos poetas o que disse dos
ventos Machado de Assis: "A dispersão não lhes tira a unidade,
nem a inquietude a constância”.
(Mário Quintana. Caderno H. Disponível em: http://www.releituras.com/mquintana_cadernoh.asp)

12.

O texto se desenvolve com base em uma
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

9.

Vencida na guerra de 1871 contra o Império Alemão, a
França cedeu a Alsácia ao Império Alemão, retomando a
Alsácia pouco depois, ao final da I Guerra Mundial. A
Alsácia permaneceu francesa até 1940, quando as forças
do III Reich reconquistaram a Alsácia.

censura a Machado de Assis.
comparação entre poetas e ventos.
relação de temporalidade entre passado e presente.
relação de causa e consequência.
associação entre inquietude e constância.

_________________________________________________________

13.

O pronome grifado refere-se, no contexto, a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Machado de Assis.
inquietude e constância.
dispersão.
ventos.
unidade.

(E) um comentário enfático, que relativiza o que foi dito.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
10.

O lugar funcionava como uma espécie de posto avançado
do exército romano, encarregado de evitar que os Teutões
da Germânia invadissem a Gália (França).

14.

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

Atente para as seguintes afirmações sobre a frase transcrita acima.
I.

Os parênteses isolam um esclarecimento relevante
no contexto.

II.

Sem prejuízo para a correção, o segmento os
Teutões da Germânia pode ser isolado por vírgulas.

III.

Respeitando-se a correção, o segmento grifado pode ser reescrito do seguinte modo: cuja função era
a de evitar.

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
I e II.
I e III.
III.
II e III.
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Considerando-se o contexto, o termo dispersão pode
adquirir o sentido de
desaprovação.
resignação.
contemplação.
submissão.
desatenção.

_________________________________________________________

15.

Um dos grandes poetas brasileiros, o escritor gaúcho
Mário Quintana ......, na década de 1940, uma indicação
para a Academia Brasileira de Letras, que, no entanto,
nunca se ....... Sobre isso ele ......, com seu famigerado
sarcasmo, o Poeminha do Contra.
Preenchem corretamente as lacunas do texto acima, na
ordem dada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

recebia
recebe
recebeu
recebeu
recebera

-

concretizaria
concretiza
concretizou
concretizava
concretizara

-

compusera
compunha
compôs
compora
componha
3
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Raciocínio Lógico-Matemático
16.

17.

Em uma montadora, são pintados, a partir do início de um turno de produção, 68 carros a cada hora, de acordo com a seguinte
sequência de cores: os 33 primeiros são pintados de prata, os 20 seguintes de preto, os próximos 8 de branco, os 5 seguintes
de azul e os 2 últimos de vermelho. A cada hora de funcionamento, essa sequência se repete. Dessa forma, o 530o carro
pintado em um turno de produção terá a cor
(A)

prata.

(B)

preta.

(C)

branca.

(D)

azul.

(E)

vermelha.

Considere um quadriculado 6 × 6.

Na figura, foi destacado um quadrado cujos lados têm a seguinte característica: estão totalmente contidos em linhas que formam
o quadriculado. O número total de quadrados cujos lados possuem essa mesma característica é igual a

18.

19.

4

(A)

36.

(B)

41.

(C)

62.

(D)

77.

(E)

91.

Ao ser questionado por seus alunos sobre a justiça da avaliação final de seu curso, um professor fez a seguinte afirmação: “Não
é verdade que todos os alunos que estudaram foram reprovados”. Considerando verdadeira a afirmação do professor, pode-se
concluir que, necessariamente,
(A)

pelo menos um aluno que estudou não foi reprovado.

(B)

todos os alunos que estudaram não foram reprovados.

(C)

pelo menos um aluno que não estudou foi reprovado.

(D)

todos os alunos que não estudaram foram reprovados.

(E)

somente alunos que não estudaram foram reprovados.

Para produzir 60% de uma encomenda, os oito funcionários de uma empresa gastaram um total de 63 horas. Como dois ficaram
doentes, os outros seis funcionários terão de produzir sozinhos os 40% restantes da encomenda. Considerando que todos eles
trabalham no mesmo ritmo e executam as mesmas tarefas, pode-se estimar que o restante da encomenda será produzido em
(A)

42 horas.

(B)

56 horas.

(C)

60 horas.

(D)

70 horas.

(E)

84 horas.
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20.

1a

Na
fase de um campeonato, o percentual médio de acerto de um jogador de basquete nos lances livres foi de 80%. Até o final
do terceiro quarto da primeira partida da 2a fase, esse jogador acertou 10 dos 14 lances livres que executou, resultando em
aproximadamente 71% de acerto. No último quarto, porém, o jogador se recuperou de modo que, ao final da partida, seu
percentual de acerto de lances livres foi igual ao da 1a fase. Sabendo que ele não errou lances livres no último quarto, pode-se
concluir que, nesse período do jogo, ele executou e acertou exatamente
(A)

6 lances livres.

(B)

7 lances livres.

(C)

5 lances livres.

(D)

9 lances livres.

(E)

8 lances livres.
Legislação Institucional

21.

22.

23.

A função estabelecida constitucionalmente à Defensoria Pública consiste em
(A)

defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis.

(B)

desempenhar as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

(C)

promover a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados.

(D)

fiscalizar as atividades desempenhadas pelo Poder Executivo e a implantação de políticas públicas essenciais.

(E)

elaborar projetos de lei voltados à melhoria das condições de vida da população carente e à erradicação da pobreza.

O Defensor Público-Geral do Estado exerce a chefia institucional e
(A)

é nomeado pelo Governador do Estado dentre os cinco Defensores Públicos mais votados em eleição realizada através do
voto secreto, plurinominal e facultativo dos membros da instituição.

(B)

deve integrar a classe especial da carreira de Defensor Público e ter mais de 35 anos de idade.

(C)

exerce, isoladamente, o poder normativo no âmbito da Defensoria Pública do Estado.

(D)

preside o Conselho Superior, sem direito a voto.

(E)

profere decisões nas sindicâncias e processos administrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral da
Defensoria Pública.

O Ouvidor-Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul
(A)

é escolhido pelo Conselho Superior da Defensoria Pública dentre Defensores Públicos de classe especial da carreira, para
mandato de dois anos, permitida uma recondução.

(B)

exerce cargo em regime de dedicação parcial e mediante mandato de dois anos, vedada a recondução.

(C)

possui entre suas atribuições a propositura aos órgãos de administração superior da Defensoria Pública de medidas para o
aperfeiçoamento dos serviços prestados.

(D)

não pode ser integrante de carreira jurídica de Estado e de Governo e é nomeado pelo Governador do Estado para
mandato de dois anos, vedada a recondução.

(E)

integra, como membro nato, o Conselho Superior da Defensoria Pública, com direito a voz e a voto.
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Atenção:
24.

As questões de números 24 a 28 referem-se à Lei
o
Complementar Federal n 80/94.

28.

A Defensoria Pública do Estado, ao abrir concurso público
e prover os cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares, está agindo em observância
(A)

aos princípios institucionais da unidade e indivisibilidade.

(B)

à sua autonomia funcional e administrativa.

(C)

à sua competência legislativa.

(D)

aos princípios institucionais da unidade e inamovibilidade.

(E)

ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

A atuação da Defensoria Pública do Estado, por seus
Núcleos ou Núcleos Especializados, deve dar prioridade
(A)

às cidades mais distantes da Capital e que não sejam sede de comarca do Poder Judiciário.

(B)

à atuação em demandas coletivas.

(C)

à atuação na esfera administrativa.

(D)

às cidades com maior número de habitantes.

(E)

às regiões com maiores índices de exclusão social e
adensamento populacional.

_________________________________________________________

25.

A assistência jurídica integral e gratuita prestada pela Defensoria Pública do Estado NÃO abrange
(A)

a atuação na esfera administrativa do Estado, em
defesa dos interesses do assistido.

(B)

a atuação, como regra, em matérias de competência
da Justiça Federal.

(C)

a tutela de interesses difusos e coletivos.

(D)

a utilização de mecanismos alternativos de solução
de conflitos, como a conciliação e a mediação.

(E)

o atendimento interdisciplinar.

_________________________________________________________

29.

_________________________________________________________

26.

Em relação aos órgãos que integram a Defensoria Pública
do Estado, é correto afirmar que
(A)

a Corregedoria-Geral e a Ouvidoria-Geral são órgãos auxiliares da Defensoria Pública do Estado.

(B)

o Conselho Superior e os Núcleos Especializados da
Defensoria Pública são órgãos de administração superior.

(C)

o Corregedor-Geral, enquanto órgão da administração superior, substitui o Defensor Público-Geral nas
suas férias, ausências e impedimentos.

(D)

a Defensoria Pública-Geral e a Ouvidoria-Geral são
órgãos de administração superior.

(E)

a Subdefensoria Pública-Geral e a Corregedoria-Geral são órgãos de administração superior.

O estágio probatório do servidor da Defensoria Pública do
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Lei Compleo
mentar Estadual n 13.821/11, tem como característica
(A)

a duração pelo período de dois anos, durante o qual
o servidor será submetido à avaliação psicológica e
psiquiátrica.

(B)

a não suspensão da contagem do período de estágio durante as licenças e afastamentos não previstos
constitucionalmente.

(C)

a submissão do servidor à avaliação especial de desempenho, como condição obrigatória para aquisição da estabilidade.

(D)

a duração pelo período de três anos e a exigência,
como condição para aquisição da estabilidade, apenas do não cometimento de falta funcional grave.

(E)

a sua previsão tanto para os cargos de provimento
efetivo, quanto para os cargos comissionados.

__________________________________________________________________________________________________________________

27.

Em relação à Corregedoria-Geral da Defensoria Pública
do Estado, é correto afirmar que
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

6

o Corregedor-Geral é nomeado pelo Governador do
Estado, em razão da independência necessária para
desempenhar suas funções de fiscalização e orientação.

30.

o

De acordo com a Lei Complementar Estadual n 13.484/10,
que regulamenta a composição do Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, sua
formação contempla
(A)

possui competência para decidir acerca da exoneração de membro ou servidor da Defensoria Pública
do Estado.

quatro membros natos, entre os quais o Defensor
Público-Geral e o Corregedor-Geral.

(B)

tem a atribuição de rever as decisões dos Defensores Públicos em caso de recusa de atuação, podendo designar outro Defensor para prosseguir no atendimento do assistido.

como membros eleitos, o Corregedor-Geral e o Ouvidor-Geral.

(C)

a igualdade entre o número de membros natos e
eleitos.

(D)

quatro membros eleitos e cinco membros natos.

(E)

seis membros natos, entre os quais o Defensor Público-Geral e o Corregedor-Geral.

possui a atribuição de baixar normas visando à regularidade e ao aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública, resguardada a independência funcional de seus membros.
deve encaminhar, à Ouvidoria-Geral da Defensoria
Pública, cópia das representações recebidas contra
membros e servidores da instituição.
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34.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

Dentre as doenças relacionadas com a precária higiene
pessoal estão
(A)

dermatoses, foliculites e impetigo.

(B)

aids, diabetes e escabiose.

(C)

escabiose, hepatite B e rubéola.

Durante a realização dos procedimentos, o técnico de enfermagem deve incorporar práticas seguras na prevenção
de acidentes com perfurocortantes, como por exemplo:

I. lavar as mãos antes de calçar as luvas e depois de
retirá-las.

II. utilizar os equipamentos de proteção individual durante a manipulação de material contaminado.

III. planejar o descarte seguro de agulhas antes de
começar qualquer procedimento.

IV. preencher o recipiente de descarte de material perfurocortante até a borda superior do mesmo.

(D)

pitiríase versicolor, dermatose e rubéola.

(E)

malária, sarampo e micoses.

Está correto o que consta em
(A)
(B)

_________________________________________________________

32.

No ambiente que executa procedimentos invasivos, dentre
os equipamentos/materiais necessários para a higienização das mãos, segundo a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, estão incluídos
(A)

pia ou lavatório, dispensador de sabão e de antisséptico, porta-papel toalha e lixeira para descarte do
papel toalha.

(C)

dispensador de álcool iodado, suporte de toalha e
sabonete em barra.

(E)

(D)
(E)

_________________________________________________________

pia ou lavatório, álcool a 70%, lixeira para descarte
das luvas de procedimento e hamper para descarte
das compressas.

(B)

(D)

(C)

35.

(A)

(B)

36.

pia com cuba funda e torneira com sensor de abertura, secadora de mãos e dispensador de sabão e
antisséptico.

(C)

(D)

(E)

higienizar as mãos com frequência, evitar tocar mucosas dos olhos, nariz e boca e usar lenço descartável para higiene nasal.
não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos
de uso pessoal e não ventilar os ambientes.
reduzir contatos sociais desnecessários, compartilhar alimentos, copos e lenços e evitar, dentro do
possível, ambientes com ar condicionado.
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Para preparar determinada medicação prescrita pelo médico, o técnico de enfermagem precisa converter litro em mililitros. Para isso é necessário que o volume, em litro, seja
(A)
(B)
(C)

dividido por 100.
dividido por 1.000.
multiplicado por 10.

(D)
(E)

multiplicado por 100.
multiplicado por 1.000.

_________________________________________________________

37.

higienizar as mãos após tossir ou espirrar, evitar
visitas a hospitais e optar por frequentar, dentro do
possível, ambientes com aglomeração.
manter os ambientes fechados e sem corrente de ar,
usar lenço de pano individualizado e utilizar copos e
talheres descartáveis.

antissepsia e desinfeccção.
desinfecção e esterilização.
degermação e desinfecção.
degermação e antissepsia.
ensaboamento e fricção.

_________________________________________________________

pia ou lavatório com água aquecida, sabonete em
barra, suporte para o sabonete e lixeira para descarte do papel toalha.

Está ocorrendo, em um município, uma epidemia de gripe
A (H1N1). De acordo com o Centro Estadual de Vigilância
em Saúde/Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande
do Sul (SES/RS), para diminuir a circulação do vírus em
questão, a população deve adotar hábitos simples, dentre
eles,

Dentre outras, a descontaminação de tecidos vivos ocorre
por meio de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

33.

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

O técnico de enfermagem, para administrar 60 unidades
de insulina, utiliza insulina NPH de U-100 e seringa de
1 mL. Nessa situação, são aspirados
(A)
(B)
(C)

1,5 mL.
1,0 mL.
6,0 mL.

(D)
(E)

0,3 mL.
0,6 mL.

_________________________________________________________

38.

Antes de pesar um paciente adulto, o técnico de enfermagem no ambulatório deve certificar-se de que a balança
mecânica esteja
(A)

zerada e tarada.

(B)

destravada e com o cursor no peso aproximado do
paciente.

(C)

travada e com a bandeja acoplada.

(D)

desinfetada e zerada.

(E)

tarada e ligada na tomada.
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39.

44.

Na prescrição médica consta que deve ser administrado
ao paciente 60 mg de um determinado antibiótico, e o ambulatório dispõe de uma ampola de 2 mL contendo 80 mg.
Nessa situação, será administrado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1,5 mL.
0,6 mL.
1,2 mL.
1,7 mL.
1,8 mL.

_________________________________________________________

40.

Durante os procedimentos de preparo e administração de
medicação, o técnico de enfermagem, para garantir uma
prática segura, necessita saber que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a infração que provoca perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros, é classificada como
(A)

gravíssima.

(B)

média.

(C)

grave.

(D)

grau I.

(E)

grau II.

_________________________________________________________

500 mL = 0,05 litro.
microgotas por segundo = mL por hora.
10 mg = 0,01 grama.
1 hora = 60 segundos.
1 mL = 20 microgotas.

45.

Com relação às infrações, são consideradas circunstâncias atenuantes o fato do infrator
(A)

ser diplomado por instituição pública.

(B)

trabalhar em instituição pública.

_________________________________________________________

(C)

ter muitos anos de experiência.

41.

(D)

não ter confessado a infração.

(E)

ter confessado espontaneamente a autoria da infração.

Foi prescrito pelo médico um frasco de 100 mL de Soro
Glicosado a 5%, para correr em 30 minutos. Utilizando-se
de um equipo de microgotas, o técnico de enfermagem
deverá controlar o gotejamento para, aproximadamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

100 microgotas por minuto.
200 microgotas por minuto.
67 microgotas por minuto.
60 microgotas por minuto.
33 microgotas por minuto.

46.

_________________________________________________________

42.

o

De acordo com o Decreto n 94.406/1987, o técnico de
enfermagem exerce as atividades
(A)

elementares de enfermagem, bem como a participação em nível de execução simples, em processos
de tratamento.

(B)

auxiliares, de nível fundamental/médio, atribuídas à
equipe de enfermagem, cabendo-lhe dentre outras,
participar de atividades de educação em saúde.

(C)

auxiliares de enfermagem, de natureza repetitiva,
sob supervisão, bem como a participação em nível
de execução simples, em processos de tratamento.

(D)

(E)

47.

auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe dentre outras, assistir ao enfermeiro no planejamento da assistência
de enfermagem.
auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à
equipe de enfermagem, cabendo-lhe dentre outras,
a prescrição da assistência de enfermagem.
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Durante o seu cotidiano de trabalho, o técnico de enfermagem foi designado para executar atividades que não eram
da sua competência técnica, científica, ética e legal. Nessa situação, segundo o Código de Ética dos Profissionais de
o
Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN n 311/2007,
é direito do profissional de enfermagem
(A)

recusar-se a executar as atividades.

(B)

executar as atividades e não checar o procedimento.

(C)

delegar as atividades para outro técnico de enfermagem.

(D)
(E)

(A)

Heimlich.

(B)

Vagal.

(C)

Ortolani.

(D)

Giordano.

(E)

Valsalva.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

43.

Ocorreu um caso de obstrução total de vias aéreas por
alimento em indivíduo adulto consciente. Nessa situação,
a manobra indicada para desobstrução das vias aéreas é
denominada

Considerando acidentes com animais peçonhentos ou venenosos, uma das condutas preconizadas, de acordo com
o tipo de acidente, é:
(A)

picada por cobra: realizar o garroteamento através
do uso de torniquete sobre a região afetada pela
picada para impedir a disseminação do veneno.

(B)

contato com lonomia: aplicar vacina antirrábica.

(C)

picada por aranha marrom: realizar a sucção sobre a
região afetada para remoção do veneno.

(D)

picada por escorpião: realizar a sangria sobre a
região afetada para remoção do veneno.

(E)

picada de cobra: se possível, lavar o local com água
e sabão e encaminhar ao serviço de saúde.

_________________________________________________________

48.

Um dos pulsos mais indicado para ser palpado no reconhecimento da parada cardiopulmonar no adulto é o
(A)

poplíteo.

(B)

carotídeo.

(C)

pedioso.

executar parcialmente as atividades.

(D)

temporal.

não realizar a atividade e checar o procedimento.

(E)

ulnar.
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Instruções: Para responder às questões de números 49 a 51,
tenha como base as Diretrizes da American Heart
Association 2010.
49.

52.

I. segurar firmemente pernas e braços da vítima para
impedir os movimentos convulsivos a fim de reduzir
danos em virtude dos espasmos musculares.

Uma das condutas descritas para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE) é
(A)

a sequência de procedimentos A-B-C (via aérea,
respiração, compressões torácicas).

(B)

a sequência de procedimentos C-A-B (compressões
torácicas, via aérea, respiração).

(C)

a sequência de procedimentos B-A-C (respiração,
via aérea, compressão).

(D)

Para prestar atendimento a uma vítima durante a crise
convulsiva, deve-se

II. proteger a cabeça do paciente com algo macio sob
a mesma.

III. afastar objetos e condições que representem riscos, orientando às pessoas que se mantenham
afastadas.

IV. afrouxar as roupas da vítima e remover adornos.
As ações que devem ser tomadas frente a esta situação
estão descritas corretamente em

a relação de compressão-ventilação recomendada de
15 compressões para 2 ventilações, quando houver
1 socorrista e de 30 compressões para 2 ventilações
quando houver 2 socorristas.

(A)

I, II, III e IV.

(B)

II, III e IV, apenas.

(C)

I, II e III, apenas.

(D)

II e III, apenas.

(E)

III e IV, apenas.

_________________________________________________________

(E)

o procedimento realizado antes de iniciar a sequência de reanimação cardiopulmonar: “Ver, ouvir e sentir se há respiração”.

53.

_________________________________________________________

50.

Em situações de atendimento de emergência às vítimas
de intoxicações agudas, de acordo com o tipo de agente
tóxico, um dos procedimentos recomendados é:
Agente tóxico

Procedimento a
ser prestado

(A)

Substância venenosa em
contato com a pele.

Lavar o local com água corrente abundantemente.

20 segundos.

(B)

Substância venenosa ingerida.

Estimular
a
vítima
provocar o vômito.

(B)

60 segundos.

(C)

Gás metano inalado.

(C)

10 segundos.
(D)

Gases tóxicos inalados.

(E)

Substância venenosa em
contato com a pele.

Há um adulto não responsivo e sem respiração. A manobra de ressuscitação cardiopulmonar deve ser iniciada se
o profissional de saúde verificar e não sentir o pulso em
(A)

(D)
(E)

30 segundos.
40 segundos.

a

Colocar a vítima sentada
com a cabeça inclinada
para trás.
Iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar
no local do acidente à vítima
semiconsciente.
Aplicar bolsa de água
quente nas primeiras 24
horas.

__________________________________________________________________________________________________________________

51.

No verão brasileiro, normalmente existe aumento do número de casos de emergências relacionadas ao calor.
Algumas das condutas de primeiros-socorros preconizadas, de acordo com o tipo de ocorrência, são:
(A)

intermação: oferecer líquidos à vítima, independente
do seu nível de consciência, para prevenir estado de
choque hipovolêmico e acionar o serviço médico de
emergência.

(B)

cãibras: oferecer líquidos, realizar alongamentos e
imobilizar com talas os membros inferiores.

(C)

(D)

(E)

exaustão: colocar a vítima deitada em local fresco,
remover o maior número possível de peças de roupa
e acionar o serviço médico de emergência.
golpe de calor: oferecer algum tipo de alimento,
independente do seu nível de consciência, e se após
15 minutos os sintomas não desaparecerem, oferecer água com açúcar, chocolate, bala ou tabletes de
glicose.
afogamento em água do mar: manter a via aérea
permeável, iniciar a manobra de Stevens-Johnson e,
se necessário, a ressuscitação cardiopulmonar.
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54.

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) / Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das maiores causas de morte e
incapacidade em todo o mundo. Considerando que o Brasil apresenta a quarta taxa de mortalidade por AVC/AVE
entre os países da América Latina e Caribe, é fundamental
que o técnico de enfermagem conheça as ações indicadas
pelo Ministério da Saúde para serem realizadas no serviço
ambulatorial de atenção básica à saúde com o paciente
com queixas sugestivas de AVC/ AVE.
Alguns dos procedimentos no atendimento de emergência,
além de avaliar sinais vitais, são:
(A)

checar tempo de sangria e tempo de coagulação e
manter repouso para recuperação dos sintomas.

(B)

checar glicemia capilar, realizar ultrassom fast e
acionar o serviço de emergência/urgência.

(C)

determinar a hora do início dos sintomas e sinais,
checar tempo de sangria e tempo de coagulação e
acionar o serviço de emergência/urgência.

(D)

checar glicemia capilar, determinar a hora do início
dos sintomas e sinais e acionar o serviço de emergência/urgência.

(E)

checar glicemia capilar, coletar sangue para hemograma e acionar o serviço de emergência/urgência.
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55.

56.

O técnico de enfermagem, atuando em ambulatório da empresa, deve se atentar para os sinais e sintomas que caracterizam o
Infarto Agudo do Miocárdio e que irão subsidiar a tomada de algumas condutas, tais como:
Sinais e Sintomas

Condutas

(A)

Dor torácica intensa irradiada para ombros, braço esquerdo,
perna esquerda, pescoço ou mandíbula, e pode estar acompanhada de sudorese, náuseas, vômitos ou diarreia.

Investigar a característica dos sintomas, verificar sinais vitais,
acionar serviço de emergência/urgência, manter o indivíduo em
repouso até que seja removido para o hospital, realizar
eletrocardiograma, se dis-ponível.

(B)

Dor torácica intensa irradiada para olhos, membros superiores, pescoço ou mandíbula, e pode estar
acompanhada de sudorese, náuseas, vômitos ou diarreia.

Investigar a característica dos sintomas, verificar sinais vitais,
acionar serviço de emergência/urgência, manter o indivíduo em
repouso até que seja removido para o hospital.

(C)

Dor torácica intensa irradiada para ombros, braço esquerdo,
braço direito, pescoço ou mandíbula, e acompanhada de sudorese, náuseas, vômitos e diarreia intensa.

Investigar a característica dos sintomas, verificar sinais vitais,
realizar eletrocardiograma se disponível, manter o indivíduo em
repouso até que seja removido para o hospital, puncionar um acesso
venoso e administrar soro fisiológico 0,9%.

(D)

Dor torácica intensa que pode irradiar para ombros, braço
esquerdo, braço direito, pescoço ou mandíbula, e
acompanhada de hiperglicemia, sudorese, náuseas, vômitos
ou dispneia.

Investigar a característica dos sintomas, verificar sinais vitais,
acionar serviço de emergência/urgência, manter o indivíduo em
repouso até que seja removido para o hospital, puncionar um acesso
venoso e administrar soro glicosado 5%.

(E)

Dor torácica intensa que pode irradiar para ombros, braço
esquerdo, braço direito, pescoço ou mandíbula, e pode
estar acompanhada de sudorese, náuseas, vômitos ou
dispneia.

Investigar a característica dos sintomas, verificar sinais vitais,
acionar serviço de emergência/urgência, manter o indivíduo em
repouso até que seja removido para o hospital.

O sistema endócrino é composto por glândulas secretoras de hormônios. Um dos hormônios e a respectiva glândula secretora é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

57.

A temperatura corporal é controlada pelo equilíbrio entre o calor produzido pelo organismo e o calor dissipado para o ambiente.
O responsável pela termorregulação fisiológica no sistema nervoso é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

58.
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a pressão arterial.
a pressão atrial direita.
o débito cardíaco.
a pressão hidrostática.
a frequência cardíaca.

Dois músculos estriados esqueléticos utilizados na administração de medicamentos via intramuscular são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

60.

bulbo.
hipófise.
hipotálamo.
cerebelo.
tronco cerebral.

A força elástica exercida pelas paredes arteriais sobre seu conteúdo sanguíneo é a definição de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

59.

o glucagon secretado pelas ilhotas de Langerhans do pâncreas.
o de crescimento secretada pela glândula tireoide.
a tiroxina secretada pela glândula hipófise anterior.
o cortisol secretado pelas glândulas paratireoides.
o antidiurético secretado pelas glândulas suprarrenais.

vasto lateral da coxa e braquial.
vasto medial da coxa e deltoide.
deltoide e bíceps do braço.
tríceps do braço e glúteo máximo.
vasto lateral da coxa e glúteo máximo.

O médico prescreveu para um paciente Insulina Humana NPH, 20 unidades, via subcutânea às 08h00min. Considerando a
anatomia do corpo humano e a via prescrita, a insulina será administrada na
(A)

mucosa, constituída por tecido epitelial que apresenta seis tipos celulares.

(B)

epiderme, camada mais externa da pele, constituída por células vivas dividindo-se continuamente e cobertas, na
superfície, por células mortas que contêm queratina.

(C)

derme, camada mais extensa da pele, composta por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e linfáticos, nervos, glândulas
sudoríparas e sebáceas.

(D)

parte inicial do músculo estriado esquelético, constituído por fibras musculares e vasos sanguíneos que penetram no
músculo através dos septos de tecido conjuntivo.

(E)

hipoderme, camada logo abaixo da pele, constituída por tecido adiposo e vasos sanguíneos.
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O conforto, a higiene, sim... No entanto, um ranchinho de barro e sapé vai muito melhor com a paisagem.
Um ranchinho de barro e sapé parece brotado da terra, faz parte da natureza, não contradiz as árvores e o céu.
E é, também, tão humano ...
(Mário Quintana, Caderno H)

A modernidade trouxe maior qualidade de vida às pessoas, porém há consequências negativas, decorrentes do crescimento
desordenado das cidades.
Considerando o que está escrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema:
Os contrastes da urbanização
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