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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com base nas regras mínimas para o tratamento de pessoas presas,
conforme estabelecido pela Organização das Nações Unidas, julgue
os itens a seguir.
51

Com relação à anatomia e à fisiologia humana, julgue os itens que
se seguem.
61

No processo de divisão celular, a mitose resulta em quatro
células geneticamente diferentes, havendo redução do número
de cromossomos.

62

Os ossos longos, como o fêmur, são constituídos por duas
extremidades (epífises) e pelo corpo (diáfise); entre a diáfise
e cada epífise, situa-se a metáfise.

Na hipótese de um recluso estar doente e necessitar de
cuidados especializados, deverá ser providenciada sua
transferência para um estabelecimento especializado ou para
um hospital civil.

52

Caso haja tentativa de fuga de um preso, o servidor do

1988, julgue os itens que se seguem.

Um tecido é um conjunto de células especializadas, iguais ou
diferenciadas entre si, separadas ou não por líquidos e substâncias
intracelulares, que realizam determinada função em um organismo
multicelular. Julgue os itens seguintes, a respeito da histologia dos
tecidos.

53

63

A função do epitélio é o revestimento da superfície externa do
corpo (pele), além do revestimento dos órgãos e cavidades
corporais internas.

64

O sangue é um tecido conjuntivo constituído por células
diferenciadas (hemácias, leucócitos e plaquetas) e por plasma,
o qual é composto por água, sais minerais e diversas proteínas.

estabelecimento penitenciário poderá fazer uso de força contra
o recluso com o objetivo de impedir sua fuga.
A respeito dos direitos humanos à luz da Constituição Federal de

É possível a concessão de mandado de segurança na hipótese
de um preso sofrer, por abuso de poder, violência em sua
liberdade de locomoção.

54

Os condenados devem cumprir suas penas em estabelecimentos
distintos, considerando-se a idade e o sexo do apenado e a
natureza dos delitos.

55

Ao preso pode ser negado o acesso à identificação dos
responsáveis por sua prisão por decisão da polícia ou para
preservar a segurança dos envolvidos.

Acerca do eixo orientador IV do Programa Nacional de Direitos
Humanos (PNDH-3), que trata de segurança pública, acesso à
justiça e combate à violência, julgue os próximos itens.
56

A administração de medicamentos é um dos deveres de maior
responsabilidade da equipe de enfermagem. Antes da
administração, deve-se observar a regra dos sete certos: prescrição
certa, leito certo, cliente certo, medicamento certo, via certa, dose
certa e hora certa. A respeito da via de administração de
medicamentos, julgue os itens a seguir.
65

Para a administração de medicamentos por via intradérmica e
por via subcutânea devem ser utilizadas seringas de 3 mL.

66

Na via intravenosa, a absorção do medicamento ocorre de
forma constante e lenta.

Constitui um objetivo estratégico do eixo orientador IV a
promoção dos direitos humanos dos profissionais do sistema
de segurança pública, assegurando sua formação continuada e
compatível com as atividades que exercem.

57

No eixo orientador IV, é disposta diretriz para a participação
popular no sistema de segurança pública e justiça criminal; a

Acerca das doenças causadas por parasitas, julgue os próximos
itens.
67

A giardíase é uma doença causada pelo protozoário
Entamoeba histolytica, sendo transmitida, principalmente, pelo
contato sexual.

68

A malária é transmitida pelo mosquito infectado com
protozoários do gênero Plasmodium.

diretriz para o combate à violência institucional não é,
contudo, abrangida por esse eixo.
58

O eixo orientador IV parte do pressuposto de que a realidade
brasileira segue sendo gravemente marcada pela violência e
por severos impasses estruturais na área da segurança pública.

A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue
os itens abaixo.
59

Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal.

60

A vítima de perseguição em seu país legitimamente motivada
por crime de direito comum pode invocar o direito de procurar
e de gozar asilo em outros países.

Biossegurança refere-se à condição de segurança alcançada por um
conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou
eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a
saúde humana, a animal e o meio ambiente. Julgue o item abaixo,
a respeito da biossegurança em saúde.
69

Resíduos perfurocortantes devem ser descartados em uma
caixa apropriada (rígida e impermeável). Essa caixa deve ser
lacrada ao se atingir dois terços de sua capacidade e rejeitada
dentro de saco branco do lixo infectante até seu recolhimento.
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Julgue o item seguinte, acerca do controle das infecções
relacionadas à assistência à saúde.
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77

As condutas habituais a serem tomadas no pronto-socorro
incluem manter o paciente aquecido e com as vias aéreas

Os produtos para saúde não críticos são aqueles que entram em
contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.

desobstruídas, fornecer oxigenação prescrita, verificar os sinais

O cuidado adequado com o recém-nascido é fundamental para a
redução do índice de mortalidade neonatal, responsável por quase
70% das mortes no primeiro ano de vida, conforme dados do
Ministério da Saúde. Doenças cardiovasculares e endócrinas, por
exemplo, quando detectadas inicialmente, podem ser controladas ou
tratadas. Acerca de distúrbios metabólicos da glicose e de distúrbios
eletrolíticos em recém-nascidos, julgue os itens a seguir.

relatar sinais de choque hipovolêmico ou sinais de mudança no

70

71

72

73

74

vitais periodicamente, puncionar veia calibrosa e observar e

padrão de consciência.
78

envolvem capacidade de resposta pupilar e respostas verbal e
motora. No caso descrito, o escore identificado é considerado
moderado.

Para a prevenção da hipoglicemia, deve-se estar atento aos
grupos de risco, que incluem recém-nascidos prematuros e
nascituros de tamanho desproporcional para a idade
gestacional.

A respeito dos cuidados de enfermagem com indivíduos com

A hipoglicemia é de fácil detecção, uma vez que tem
sintomatologia bem definida, como sinais de cianose, sucção
vigorosa, hipertonia, poliúria e agitação.

com transtorno bipolar e a família, esclarecendo os familiares

A hipocalcemia tardia em recém-nascidos está associada às
baixas dos depósitos de cálcio, mais frequentes em
recém-nascidos a termo, devendo ser corrigida com injeções
intramusculares de gluconato de cálcio.
A hipoglicemia — diminuição dos níveis de glicose sanguínea
— em recém-nascidos deve ser identificada o quanto antes,
uma vez que a rápida correção da taxa de glicose pode evitar
danos neurológicos graves.

Um homem de quarenta e sete anos de idade deu entrada
em uma unidade de pronto-socorro após sofrer trauma
automobilístico. O paciente chegou acompanhado de uma equipe de
atendimento especializado pré-hospitalar que, após empregar as
medidas de avaliação primária, fez imobilização cervical completa
e controle ventilatório com máscara facial. Na admissão, foi
realizada avaliação do paciente e confirmado traumatismo
craniencefálico (TCE). Após algumas horas, o paciente evoluiu com
perda da consciência (escore 5 na escala de coma de Glasgow) e
instabilidade hemodinâmica.

transtorno bipolar do humor, julgue os itens seguintes.
79

76

As medidas de avaliação primária instituídas durante o
atendimento pré-hospitalar constituem-se de exame físico
detalhado da cabeça aos pés e reavaliações dos sinais vitais.
A imobilização cervical feita no paciente durante o
atendimento pré-hospitalar indica que a equipe de atendimento
já suspeitava de TCE. O equipamento usado na estabilização
da coluna restringiu-se ao colar cervical, com o intuito de
impedir os movimentos de lateralidade da cabeça.

A equipe de enfermagem pode servir de elo entre o indivíduo

acerca da doença e orientando sobre como lidar com o
paciente.
80

A fase da mania caracteriza-se pela exaltação do humor,
inquietação e alegria exagerada, sendo necessário envolver o
paciente em atividades que exijam concentração, além de
estimulá-lo a ficar em ambientes mais agitados.

81

Devido ao alto risco de suicídio em pacientes com depressão,
o profissional de enfermagem deve, especialmente na fase
inicial desta, afastar objetos de risco do paciente e mantê-lo em
isolamento.

Julgue os itens a seguir, relativos aos cuidados de enfermagem e às
orientações à puérpera.
82

A secreção eliminada pela vagina tem aspecto sanguinolento
nos primeiros dias após o parto, devendo-se observar seu
volume e suas características, como aspecto e odor.

83

Para que a paciente possa conseguir deambular sem restrições,
deve-se orientá-la a permanecer no leito, independentemente

Considerando o caso clínico acima apresentado e os cuidados
devidos em casos de trauma, julgue os itens de 75 a 78.
75

Os parâmetros utilizados na escala de coma de Glasgow

do tipo de parto, até que as dores cessem.
84

Na possibilidade de amamentação deve-se orientar a mãe
quanto à melhor posição da criança, cuja barriga deve ser
mantida junto ao corpo da mãe. Além disso, para uma pega
correta, a criança deve abocanhar toda a região mamilo areolar.

85

Logo após o nascimento da criança, as mamas da mãe devem
estar semitúrgidas e secretar o colostro, que não pode ser
oferecido à criança caso a mãe seja soropositiva para HIV.
–6–

||DEPEN13_011_33N848747||

CESPE/UnB – DEPEN/2013

Um jovem de vinte e dois anos de idade, com diabetes do

O Ministério da Saúde, desde o ano de 2003, elegeu a tuberculose

tipo I, após quadro infeccioso, foi internado com sintomatologia de

como problema prioritário de saúde pública, tendo envidado, desde

cetoacidose diabética, que progrediu em poucas horas, conforme

então, esforços na implementação de tratamento diretamente

relato da mãe, que o acompanhava. O paciente encontrava-se

observado. Acerca desse tema, julgue os itens a seguir.

sonolento e letárgico, com pulso rápido e fraco, além de hipotensão
e hiperventilação. Os níveis sanguíneos e urinários de cetona

93

médio da face anterior do antebraço esquerdo, deve-se

estavam elevados. O médico prescreveu reidratação parenteral,

observar a formação de uma pápula pálida e de limites

restauração de eletrólitos e infusão venosa de insulina. Após

precisos.

algumas horas, houve queda dos níveis séricos de potássio.
94

Considerando o caso clínico acima apresentado e os cuidados

convocação dos contatos para a consulta médica, a notificação

itens subsequentes.

dos casos suspeitos e a observação dos cuidados básicos de

88

redução da transmissão do bacilo da tuberculose.

Infere-se do caso clínico que a insulina prescrita pelo médico
é aquela conhecida como insulina protamina zinco, de ação

87

95

de saúde deve ser feita periodicamente, por meio de prova

Níveis elevados de cetona podem provocar sinal característico

tuberculínica (PT), sendo necessária a revacinação por BCG e

da cetoacidose diabética: o hálito cetônico.

instituição do tratamento nos casos de valores superiores a
10 mm na PT.

A reposição de eletrólitos deve ser feita por via subcutânea,
técnica

Com relação às unidades de saúde nas instituições prisionais, julgue

rigorosamente asséptica e aplicação, preferencialmente, no

os próximos itens. Nesse sentido, considere que a sigla SUS,

antebraço.

sempre que empregada, refere-se ao Sistema Único de Saúde.

A respeito da assistência de enfermagem prestada a paciente

96

submetido a prostatectomia, julgue os itens seguintes.

garantia de assistência farmacêutica básica, saúde mental e

Após o procedimento cirúrgico, o profissional de enfermagem

coleta de material biológico para realização de exames
laboratoriais.

posição de Fowler, a fim de reduzir o risco de complicações
hemorrágicas, e disponibilizar ao paciente alimentos com

Nas unidades prisionais, compete ao técnico de enfermagem
implementar ações e serviços de atenção básica, bem como de

diminuir o trânsito intestinal, poupando-o, assim, do

média e de alta complexidade em saúde.
98

O técnico em enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro,

No pré-operatório, não é recomendado o uso de sonda vesical

deverá atuar junto à equipe interdisciplinar de saúde da

de demora ou cistostomia, visto que o esvaziamento da bexiga

unidade prisional, articulado a redes assistenciais de saúde,

antes do procedimento gera riscos de lesão desse órgão. Por

com participação no planejamento das ações de promoção e

esse motivo, é recomendada a retirada desses equipamentos

vigilância sanitária e epidemiológica à saúde e em consonância

pelo menos 24 horas antes da cirurgia.

com as diretrizes políticas do SUS.

Na preparação do paciente antes da cirurgia, deve-se auxiliá-lo

99

O acolhimento é uma etapa da política de humanização do SUS

a colocar meias de compressão elástica, quando indicado, pois

que favorece a construção de uma relação de confiança e

estas são importantes na prevenção de trombose venosa

compromisso dos usuários com os profissionais de saúde.

profunda.
92

97

poucas fibras, evitando nutrientes laxativos ou emolientes para
desconforto evacuatório.

91

Embora no sistema prisional as ações de promoção da saúde e
de atenção no nível básico não contemplem imunizações, há

deve orientar o paciente a permanecer preferencialmente na

90

A investigação da infecção tuberculosa latente em profissionais

rápida, com aspecto esbranquiçado.

tendo-se especial atenção no preparo, com

89

São atribuições do técnico de enfermagem a identificação dos
sintomáticos respiratórios, a orientação na coleta do escarro, a

necessários para pacientes com distúrbios endócrinos, julgue os

86

Na prova tuberculínica, realizada por via intradérmica, no terço

100 A inclusão da população prisional no SUS requer o

No pós-operatório, deve-se observar o fluxo de urina pela

fortalecimento das ações que integram a saúde e a justiça para

sonda vesical de demora instalada, sendo proibida a irrigação

melhor estabelecimento dos princípios da equidade,

dessa sonda por motivos de prevenção de infecção urinária.

integralidade e universalidade.
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Julgue os itens a seguir, acerca da promoção e vigilância à saúde no
sistema prisional.
101 Em caso de suspeita de tuberculose, a coleta de escarro para o

exame de baciloscopia deve ser realizada por meio de três
amostragens coletadas no primeiro contato do usuário na
unidade de saúde.
102 O Programa Nacional de Imunizações preconiza que, para a

estocagem e manutenção da qualidade dos imunobiológicos, a
temperatura interna das geladeiras da sala de vacinação da
unidade de saúde deve ser graduada entre +2 ºC e +8 ºC. A
equipe de enfermagem é responsável pela realização da leitura
diária da temperatura desses equipamentos no início e no final
da jornada de trabalho.
103 A esquistossomose, a sífilis e a poliomielite não são

consideradas doenças infecciosas, portanto, não são
transmissíveis.
104 A tuberculose é um grande problema de saúde pública no

sistema prisional, logo a investigação de pessoas com tosse
prolongada deve ser uma estratégia priorizada nos serviços de
saúde.
Julgue os itens de 105 a 113, acerca da atenção à saúde
materno-infantil.
105 A hipertensão arterial, manifesta-se comumente no período

gestacional, sendo dispensável o relato desse tipo de
ocorrência à equipe de saúde.
106 Durante o período pré-natal, a mulher gestante deve receber

cuidados básicos, como a testagem de sífilis e HIV, ações
educativas relativas às consultas e à vacinação e o controle do
peso corporal.
107 A rede Cegonha objetiva fomentar um novo modelo de atenção

à mulher e à criança de 0 a 24 meses, com foco no pré-natal,
no parto, no nascimento, no crescimento e no desenvolvimento
da criança.
108 Entre as ações preventivas para redução da transmissão vertical

do HIV, entre mãe e filho, está o aconselhamento de não
amamentação, pois o aleitamento materno representa um risco
adicional que se renova a cada exposição da criança ao leite
materno da mãe infectada.
109 Na UTI neonatal, o recém-nascido prematuro, com peso

inferior a 1.250 g, deve receber, como cuidados essenciais,
higiene corporal diária e o monitoramento de oximetria, de
frequência cardíaca, de glicemia e da medida antropométrica.
110 Os serviços de saúde devem estar organizados para atender a

princípios que norteiam o Estatuto da Criança e do
Adolescente, como o acompanhamento dos pais no momento
da internação, o recebimento de vacinação para prevenção de
doenças, o teste do pezinho e a garantia de aleitamento dos
bebês com leite humano ou artificial.
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111 Durante as consultas realizadas na unidade básica de saúde é

recomendado o registro dos dados antropométricos (peso,
altura e perímetro cefálico) no prontuário da criança, de forma
intercalada, para a avaliação do crescimento e
desenvolvimento da criança.
112 Cabe à equipe de saúde orientar à mãe sobre o aleitamento

materno, o qual deve ser exclusivo até os quatro meses de
idade da criança, ou seja, durante esse período, o bebê não
deve receber nenhum alimento complementar.
113 O atendimento da criança hospitalizada requer determinadas

ações, como a utilização de técnicas de desinfecção, assepsia
e antissepsia para proteção contra infecções e medidas para
garantia da segurança física e psicológica da criança.
Julgue os itens subsequentes, relativos a cuidados, procedimentos
e situações clínicas.
114 No atendimento de um paciente com suspeita de dengue, deve

ser investigada a data do início dos sintomas, a ocorrência de
febre alta e a existência de, no mínimo, dois dos seguintes
sintomas: cefaleia, anorexia, dor retro-orbitária, mialgia e
artralgia, exantema e diarreia associada à epidemiologia
compatível.
115 Para aferição da pressão arterial o paciente deve estar sentado,

com as pernas cruzadas, pés apoiados no chão, dorso alinhado,
braço apoiado, palma da mão voltada para cima e cotovelo
estendido.
116 Ao se atender pacientes em estado de urgência, todas as

normas de biossegurança devem ser utilizadas, sendo
dispensável apenas o uso de luvas, desde que a higiene das
mãos tenha sido previamente realizada.
117 No

atendimento a uma paciente com traumatismo
craniencefálico em uma unidade de terapia intensiva, é função
do técnico de enfermagem manter as vias aéreas da paciente
livres por meio da aspiração orotraqueal, manter a cabeça da
paciente em decúbito elevado e alinhada, atentar para crises
convulsivas, monitorar a pressão arterial e a respiração e
observar o nível de consciência da paciente. Se houver
qualquer alteração, caberá ao técnico, ainda, informar ao
médico ou enfermeiro responsável.

118 O paciente com síndrome da abstinência alcoólica pode

apresentar cefaleia, náuseas, sensibilidade visual, tremores
finos de extremidades, insônia, agitação psicomotora e, nos
casos mais graves, alucinações e crises convulsivas.
119 As principais recomendações não medicamentosas para

prevenção primária da hipertensão arterial sistêmica são a
realização de atividade física rotineira, o controle do tabagismo
e a manutenção de uma alimentação composta de alimentos
ricos em gordura saturada, mas com baixa quantidade de sódio.
120 Os pacientes com diabetes melito do tipo I devem ser

orientados quanto à realização de atividade física por, no
máximo, duas vezes na semana, à utilização de calçados
fechados, à redução de carboidratos na alimentação e ao
controle semanal da glicemia de jejum.
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura
textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

O princípio da individualização da pena é direito subjetivo dos condenados, previsto no art. 5.º da
Constituição Federal. Trata-se de garantia fundamental para que se alcance a recuperação social e moral dos
presos, a qual guarda estreita relação com o princípio da dignidade da pessoa humana. A Lei de Execução
Penal coaduna-se com os ideais individualizadores, sendo muitos os institutos previstos por ela para que
assim se proceda.
In: Intertem@s, ISSN 1677-1281, vol. 17, n.º 17, 2009 (com adaptações).

Considerando a Lei de Execução Penal e o fragmento de texto acima, que tem caráter unicamente motivador, redija texto dissertativo que
aborde, necessariamente, os seguintes tópicos:
<
<
<

composição da Comissão Técnica de Classificação, responsável por classificar, nos estabelecimentos prisionais, os condenados
ao cumprimento de pena privativa de liberdade segundo seus antecedentes e personalidade; [valor: 6,00 pontos]
procedimentos a serem adotados pela Comissão Técnica de Classificação no exame para obtenção de dados relevantes da
personalidade do preso; [valor: 7,00 pontos]
abrangência da assistência à saúde do preso e do internado. [valor: 6,00 pontos]

–9–

||DEPEN13_011_33N848747||

CESPE/UnB – DEPEN/2013

RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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28
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