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DIREITOS HUMANOS
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 10 de Língua

Portuguesa, 10 de Direitos Humanos, 10 de Noções de Informática e 10 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. Assinale na sua Folha de Respostas o tipo de sua prova: Gabarito A ou Gabarito B.
3. Esta prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de
suas respostas no gabarito oficial.
4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente
preenchidos e assinados.
7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das mesmas.
8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destacada.
9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois
dias depois da realização da prova.
10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia com atenção o Texto 1 para responder às questões 01 a 05:

TEXTO 1:
Manual de Policiamento Comunitário
Apresentação: Nancy Cardia

O policiamento comunitário, hoje em dia, encontra-se amplamente disseminado nos países economicamente mais desenvolvidos. Sem dúvida isso é uma conquista desses países, pois essa é a forma de policiamento que mais se aproxima das aspirações da população: ter uma polícia que trabalhe
próxima da comunidade e na qual ela possa crer e confiar.
Acreditar e confiar na polícia são considerados elementos essenciais para que a polícia possa
ter legitimidade para aplicar as leis, isto é, para a polícia ser percebida pela população como tendo um
direito legítimo de restringir comportamentos, retirar a liberdade de cidadãos e, em casos extremos, até
mesmo a vida.
Ter legitimidade para aplicar as leis significa poder contar com o apoio e a colaboração da população para exercer seu papel. Isso difere da falta de reação da população às ações da polícia, quer por
apatia ou por medo, ou ainda, da reação daqueles que delínquem. Em qualquer um desses casos a
reação da população já sugere que há um déficit de confiança na polícia.
Nos países economicamente mais desenvolvidos, a adoção do policiamento comunitário decorreu da constatação de que os modelos de policiamento em vigência não eram mais eficazes diante dos
novos padrões de violência urbana que emergiram no fim dos anos 1960 e meados dos anos 1970. Ao
longo desse período, cresceram, em muitos desses países, tanto diferentes formas de violência criminal
como também manifestações coletivas (pacíficas ou não) por melhor acesso a direitos. O desempenho
das polícias em coibir a violência criminal ou ao conter (ou reprimir) as manifestações coletivas adquiriu
grande visibilidade e saliência, resultando em muitas críticas. Em decorrência disso, houve, em vários
países, forte deterioração da imagem das forças policiais junto à população.
Uma pior imagem tem impacto na credibilidade da população na polícia. A falta ou baixa credibilidade afeta o desempenho da polícia no esclarecimento de delitos e, até mesmo, no registro de ocorrências. De maneira geral, quando não há confiança, a população hesita em relatar à polícia que foi
vítima de violência ou, até mesmo, de fornecer informações que poderiam auxiliar a polícia a esclarecer
muitos delitos.
O policiamento comunitário foi adotado nesses países como uma forma de melhorar o relacionamento entre a polícia e a sociedade. Para isso, procurou reconstruir a credibilidade e a confiança do
público na polícia e, desse modo, melhorar o desempenho dela na contenção da violência urbana.
A adoção desse tipo de policiamento não só exige empenho das autoridades e da comunidade,
mas, sobretudo, mudança na cultura policial: requer retreinamento dos envolvidos, alteração na estrutu-
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ra de poder de tomada de decisão com maior autonomia para os policiais que estão nas ruas; alteração
nas rotinas de administração de recursos humanos, com a fixação de policiais a territórios; mudanças
nas práticas de controle interno e externo e de desempenho, entre outros. Essas mudanças, por sua
vez, exigem também que a decisão de implementar o policiamento comunitário seja uma política de
governo, entendendo-se que tal decisão irá atravessar diferentes administrações: o policiamento comunitário leva anos para ser totalmente integrado pelas forças policiais.
No Brasil, ocorreram, ao longo dos últimos 18 anos, várias tentativas de implementar o policiamento comunitário. Quase todas as experiências foram, nos diferentes Estados, lideradas pela Polícia
Militar: a) em 1991, a Polícia Militar de São Paulo promoveu um Seminário Internacional sobre o Policiamento Comunitário, abordando os obstáculos para esse tipo de policiamento; b) em 1997, ainda em
São Paulo, projetos piloto foram implantados em algumas áreas da capital; c) nessa mesma época, no
Espírito Santo e em algumas cidades do interior do Estado, também houve experimentos com policiamento comunitário; o mesmo se deu na cidade do Rio de Janeiro, nos morros do Pavão e Pavãozinho,
com a experiência do GEPAE.
Apesar de não ter havido uma avaliação dessas experiências, os relatos dos envolvidos, tanto
de policiais como da população, revelam satisfação com o processo e com os resultados e insatisfação
com o término das mesmas.
Ao longo desses últimos anos, a violência urbana continuou a crescer e passou a atingir cidades
que antes pareciam menos vulneráveis - aquelas de médio e pequeno porte. Nesse período, a população continuou a cobrar das autoridades uma melhora na eficiência das polícias. Essa melhora não depende só das autoridades, depende também da crença que a população tem na polícia: crença que as
pessoas podem ajudar a polícia com informações e que essas serão usadas para identificar e punir responsáveis por delitos e não para colocar em risco a vida daqueles que tentaram ajudar a polícia a cumprir seu papel.
Sem a colaboração do público, a polícia não pode melhorar seu desempenho e essa colaboração exige confiança. A experiência tem demonstrado que o policiamento comunitário é um caminho
seguro para se reconstruir a confiança e credibilidade do público na polícia. [...]
Fonte: Manual de Policiamento Comunitário: Polícia e Comunidade na Construção da Segurança [recurso eletrônico] / Núcleo
de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV/USP), 2009. p. 10.

QUESTÃO 01
É CORRETO afirmar sobre o texto 1:
(A) O policiamento comunitário visa melhorar a aplicação da lei nas comunidades atendidas.
(B) A violência diminuiu nos grandes centros urbanos e aumentou nas cidades de médio e pequeno porte.
(C) É necessária uma mudança de paradigma das autoridades policiais, para que ocorra uma rápida integração
com a administração pública.
(D) Entre as consequências da falta de credibilidade na polícia por parte da comunidade, está o medo de fornecer
informações e de registrar crimes sofridos.
QUESTÃO 02
De acordo com o texto 1, a adoção de modelos de policiamento comunitário foi decorrente, EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)

das fortes críticas à atuação policial.
do surgimento de novos padrões de violência.
da falta de reação da população às ações da polícia.
da necessidade de resgatar a confiança da comunidade na polícia.

QUESTÃO 03
Espera-se como consequências diretas do policiamento comunitário, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Parceria no levantamento de informações.
Aproximação da polícia com a comunidade.
Legitimação das ações policiais de repressão.
Maior autonomia no poder de decisão do policial.
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QUESTÃO 04
O tipo textual predominante é DISSERTATIVO. Marque a alternativa que NÃO justifica essa afirmativa.
(A)
(B)
(C)
(D)

Observa-se progressão de fatos e sequência narrativa.
Parte da argumentação estrutura-se na relação causa e consequência.
Há afirmações consistentes, sustentadas pelos exemplos apresentados.
Indicações de fatos passados estão relacionadas como elementos comparativos.

QUESTÃO 05
Leia o trecho a seguir, observando o emprego dos sinais de pontuação.
No Brasil, ocorreram, ao longo dos últimos 18 anos, várias tentativas de implementar o policiamento comunitário. Quase todas as experiências foram, nos diferentes Estados, lideradas pela Polícia Militar: a) em 1991, a
Polícia Militar de São Paulo promoveu um Seminário Internacional sobre o Policiamento Comunitário, abordando
os obstáculos para esse tipo de policiamento; b) em 1997, ainda em São Paulo, projetos piloto foram implantados
em algumas áreas da capital; c) nessa mesma época, no Espírito Santo e em algumas cidades do interior do Estado, também houve experimentos com policiamento comunitário; o mesmo se deu na cidade do Rio de Janeiro,
nos morros do Pavão e Pavãozinho, com a experiência do GEPAE.
Quanto à pontuação do trecho, NÃO é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Houve apenas uma ocorrência de vírgula para separar oração reduzida de infinitivo.
Em todos os períodos, houve o emprego de vírgulas para separar adjuntos adverbiais.
O ponto e vírgula foi empregado para separar orações de caráter sequencial e enumerativo.
O termo deslocado “nos diferentes Estados” está entre vírgulas, para permitir a retomada da locução verbal.

QUESTÃO 06
Uma companhia aérea lançou o seguinte slogan: “Às vezes, um pouquinho a mais faz muita diferença”. (Veja, set.
2012). A figura de linguagem presente nesse slogan é
(A)
(B)
(C)
(D)

Eufemismo.
Antítese.
Ironia.
Hipérbole.

QUESTÃO 07
Sobre ofícios e memorandos, NÃO é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais por órgãos da administração pública.
Destinatário, assunto, local e data são itens comuns a ofícios e memorandos.
O memorando é uma correspondência de caráter eminentemente externo.
O ofício pode ser redigido pelo serviço público para particulares.

QUESTÃO 08
A frase em que a regência fere o padrão culto da língua é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Assisti ao espetáculo do grupo de dança.
Os trabalhadores rurais moram longe da refinaria.
Este programa não é compatível com esse computador.
Os motoboys são responsáveis pelas entregas a domicílio.
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QUESTÃO 09
Quanto à concordância com o pronome de tratamento, a estrutura CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Informo a V. Sa. que vosso prazo está expirado.
Requeiro a V. Exa. o seu parecer consubstanciado.
Solicito a V. Exa. que manifesteis sobre a sentença.
Encaminho o ofício a V. Sa. e aguardo vossas sugestões.

QUESTÃO 10
Quanto à semântica da frase, há inadequação em
(A)
(B)
(C)
(D)

O juiz já expediu o mandado desde ontem.
O policial lembrou a inflação cometida pelo acusado.
A docente agia com discrição a fim de proteger o discente.
A retificação do endereço não foi suficiente para reverter a situação.
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PROVA DE DIREITOS HUMANOS
QUESTÃO 11
A Constituição Federal de 1988 inova ao realçar uma orientação internacionalista no campo dos princípios que
regem o Brasil em suas relações internacionais. Tal orientação está contida nos seguintes princípios, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Não intervenção.
Autodeterminação dos povos.
Prevalência dos direitos humanos.
Repúdio ao terrorismo e ao racismo.

QUESTÃO 12
A Constituição Federal de 1988 institui o princípio da aplicabilidade imediata das normas que traduzem direitos e
garantias fundamentais. Tal princípio intenta, EXCETO:
(A) assegurar a força dirigente e vinculante dos direitos e garantias de cunho fundamental.
(B) ressaltar apenas que os direitos e garantias se aplicam independentemente da intervenção legislativa.
(C) tornar os referidos direitos e garantias prerrogativas diretamente aplicáveis pelos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
(D) sublinhar que os direitos e garantias valem diretamente contra a lei, quando esta estabelece restrições em
desconformidade com a Constituição.

QUESTÃO 13
Considerando o art. 5º da Constituição Federal de 1988, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) A instituição do júri é reconhecida, com a organização que lhe der a lei.
(B) Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX.
(C) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado a qualquer tempo, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.
(D) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

QUESTÃO 14
Sobre a nacionalidade, dispõe o § 3º do art. 12 da Constituição Federal de 1988 que são privativos de brasileiro
nato os seguintes cargos, EXCETO de
(A)
(B)
(C)
(D)

Presidente e Vice-Presidente da República.
Presidente da Câmara dos Deputados.
Ministro da Justiça.
Ministro do Supremo Tribunal Federal.

QUESTÃO 15
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a
(A)
(B)
(C)
(D)

soberania.
não intervenção.
independência nacional.
igualdade entre os Estados.
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QUESTÃO 16
É crime imprescritível nos termos da Constituição Federal de 1988
(A)
(B)
(C)
(D)

o terrorismo.
a prática da tortura.
a prática do racismo.
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

QUESTÃO 17
Sobre a nacionalidade, nos termos do art. 12 da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar, EXCETO:
(A) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde
que estes estejam a serviço de seu país.
(B) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
(C) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles
esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
(D) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.
QUESTÃO 18
Muitos dos princípios nos quais o Direito Internacional dos Direitos Humanos está baseado relacionam-se à necessidade de assegurar que não apenas as violações cessem, mas que a justiça seja feita em relação a ambos,
vítimas e perpetradores. Estes princípios NÃO incluem o direito
(A)
(B)
(C)
(D)

a uma indenização apropriada.
à responsabilização e à punição dos autores.
a medidas que facilitem a reabilitação da vítima.
de escolha sobre a penalidade, se privativa de liberdade ou pecuniária.

QUESTÃO 19
Segundo as disposições da Constituição Federal de 1988, é condição de elegibilidade, na forma da lei, a idade
mínima de
(A)
(B)
(C)
(D)

Dezoito anos para vereador.
Vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz.
Trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República.
Trinta anos para Senador, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal.

QUESTÃO 20
Conceder-se-á habeas data nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição Federal
(A) para assegurar o conhecimento de informações relativas à família do impetrante, constantes de registros ou
bancos de dados de entidades exclusivamente governamentais.
(B) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
(C) sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
(D) para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento
de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 21
A janela “Marcadores e numeração” do Microsoft Word, versão português do Office 2003, é acionada a partir do
menu:
(A)
(B)
(C)
(D)

Exibir.
Inserir.
Formatar.
Ferramentas.

QUESTÃO 22
São opções de formatação disponíveis na janela “Colunas”, acionada pelo menu “Formatar”  “Colunas...” no
Microsoft Word, versão português do Office 2003, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Número de colunas.
Linha entre colunas.
Bordas e sombreamento.
Colunas de mesma largura.

QUESTÃO 23
Em relação às opções do item de menu “Dados”  “Importar dados externos” do Microsoft Excel, versão português do Office 2003, correlacione as colunas a seguir, numerando os parênteses:
Ícone

Opção

I.

(

) Importar dados...

II.

(

) Nova consulta à Web...

III.

(

) Nova consulta a banco de dados...

(

) Propriedades do intervalo de dados...

IV.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

II, III, I, IV.
II, III, IV, I.
III, II, I, IV.
IV, III, II, I.
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QUESTÃO 24
Considere o gráfico a seguir do Microsoft Excel, versão português do Office 2003.

População por UF
45.000.000
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35.000.000
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20.000.000
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10.000.000
5.000.000
0

População

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Bahia

UF

Sobre o gráfico, analise as seguintes afirmativas.
I.
II.
III.

População é uma “Série” do gráfico.
O gráfico é do tipo “Barras”.
Os nomes das unidades federativas são rótulos do eixo X.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 25
Sobre os tipos de diagramas disponíveis através da opção de menu “Inserir”  “Diagrama...” do Microsoft PowerPoint, versão português do Office 2003, analise as seguintes afirmativas.

I.

O ícone

representa um Diagrama de ciclo.

II.

O ícone

representa um Diagrama de Venn.

III.

O ícone

representa um Diagrama radial.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
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QUESTÃO 26
Em relação à estrutura básica dos diretórios do sistema operacional Linux, correlacione as colunas a seguir, numerando os parênteses:
Diretório

Finalidade

I. /boot

(

) Contém arquivos para acessar periféricos.

II. /dev
III. /lib

(
(

IV. /home

(

) Contém os diretórios dos usuários.
) Contém arquivos necessários para a inicialização do
sistema.
) Contém bibliotecas compartilhadas por programas.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 27
Aplicações que capturam pacotes da rede e analisam suas características, também conhecidas como “farejadores” de pacotes, são
(A)
(B)
(C)
(D)

Banners.
Worms.
Spiders.
Sniffers.

QUESTÃO 28
Sobre os sistemas de criptografia, analise as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.

Nos sistemas de criptografia baseados em chave secreta, todas as partes envolvidas devem possuir a chave para codificar e decodificar mensagens.
PGP ou Pretty Good Privacy é um software de criptografia multiplataforma de alta segurança utilizado para
troca de mensagens eletrônicas.
Nos sistemas de criptografia baseados em chave pública, a chave privada deve ser conhecida por todas as
partes envolvidas para codificar ou decodificar mensagens.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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QUESTÃO 29
Em relação aos botões de comando do Internet Explorer 7, versão português, correlacione as colunas a seguir,
numerando os parênteses:
Ícone

Opção

I.

(

) Página inicial

II.

(

) Adicionar a favoritos

III.

(

) Atualizar

IV.

(

) Configurações

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 30
Todas as afirmativas sobre os componentes fundamentais de um computador estão corretas, EXCETO:
(A) Memória Principal é o componente interno à UCP, responsável pelo armazenamento de dados.
(B) Barramento é o caminho físico pelo qual os dados são transferidos entre os componentes do sistema de computação.
(C) Unidade Central de Processamento (UCP) é o componente responsável pela manipulação direta ou indireta
dos dados.
(D) Unidade Lógica e Aritmética (ULA) é o componente da UCP responsável por realizar as operações aritméticas
ou lógicas.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia científica que vem sendo cada vez
mais implementada na prática assistencial, conferindo maior segurança aos pacientes, melhora da qualidade da
assistência e maior autonomia aos profissionais de enfermagem (TANNURE; PINHEIRO, 2010).
Avalie as seguintes afirmações:
I.

São metaparadigmas da enfermagem: pessoa, doença, ambiente e enfermagem.

II.

Todos os enunciados de diagnósticos de promoção da saúde têm a expressão “disposição para (...) aumentado/melhorado”.

III.

A Teoria de Enfermagem de nível IV tem como finalidade: o relacionamento de situações (preditivas) - explica e prevê como as situações estão relacionadas.

IV.

As etapas do processo de enfermagem são: investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação da assistência de enfermagem e avaliação.

Sobre a SAE, são afirmativas CORRETAS apenas:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 32
A NR-32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à
segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de
promoção e assistência à saúde em geral.
Em relação às medidas de proteção, são itens que devem ser vedados pelo empregador, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim.
o uso de calçados fechados e adequados ao ambiente.
o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.

QUESTÃO 33
Considerando o Art 118 do Código de Ética de Profissionais de Enfermagem, as penalidades a serem impostas
pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12
de julho de 1973, são as seguintes, EXCETO:
(A) Multa: consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
(B) Advertência verbal: consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas;
(C) Suspensão: consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período superior a 29 (vinte e nove) dias e divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, em
jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
(D) Cassação: consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem e será divulgada nas publicações dos
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
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QUESTÃO 34
De acordo com o Manual de Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde (2001), quanto à composição
da vacina, NÃO é correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Contra a raiva - vírus inativado.
Contra a hepatite B - vírus inativado.
Contra o sarampo - vírus vivo atenuado.
Contra DTP - bactérias mortas e produtos de bactérias (toxinas).

QUESTÃO 35
O exame neurológico é um processo sistemático que inclui inúmeros testes clínicos, observações e avaliações
destinadas a aferir um sistema complexo.
(I) Com os olhos fechados, o paciente identifica odores familiares (café, tabaco).
(II) Testar para rotações oculares, movimentos conjugados, nistagmo. Testar para os reflexos pupilares e inspecionar as pálpebras para ptose.
(III) Avaliar a capacidade do paciente para discriminar entre açúcar e sal no terço posterior da língua.
(IV) Abaixar a parte posterior da língua ou estimular a parte posterior da faringe para provocar o reflexo de
vômito.
Em relação ao exame dos pares de nervos cranianos, conforme descrito acima (de I a IV), a alternativa CORRETA
que representa a ordem dos pares cranianos testados é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Olfatório – Trigêmeo – Hipoglosso – Vago.
Óptico – Oculomotor/Troclear/Abducente – Acessório – Facial.
Facial – Hipoglosso – Vago – Trigêmeo.
Olfatório – Oculomotor/Troclear/Abducente – Glossofaríngeo – Vago.

QUESTÃO 36
A Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde (2004) tem como princípios norteadores, EXCETO:
(A) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade.
(B) Redução das filas e do tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de triagem médica.
(C) Apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a
produção de sujeitos.
(D) Compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos profissionais de saúde, estimulando processos de educação permanente.

QUESTÃO 37
De acordo com Barros et al (2002), a ausculta é um método semiológico que oferece informações valiosas acerca
dos sons cardíacos, que são chamados de bulhas cardíacas.
Sobre as bulhas cardíacas, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:
(A) O desdobramento fisiológico (normal) da segunda bulha ocorre durante a inspiração e em decorrência do fechamento retardado da valva pulmonar.
(B) Na base do coração, a segunda bulha cardíaca normal sempre é mais alta do que a primeira bulha, ao passo
que ambas as bulhas, de regra, têm uma intensidade quase idêntica na altura da borda esternal esquerda.
(C) A primeira bulha cardíaca marca o início da sístole e é melhor ouvida no foco mitral e no foco tricúspide.
(D) A segunda bulha cardíaca resulta do fechamento abrupto das valvas atrioventriculares, o que causa certa
turbulência do sangue e vibração de estruturas dentro dos ventrículos.
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QUESTÃO 38
A Resolução RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004, dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
Correlacione os resíduos a seguir de acordo com a classificação adequada, numerando os parênteses.
(1) GRUPO A
(2) GRUPO B
(3) GRUPO C
(4) GRUPO D
(5) GRUPO E

( ) Rejeitos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia.
( ) Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao
meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
( ) Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.
( ) Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: agulhas, escalpes, ampolas
de vidro, brocas, lâminas de bisturi, entre outros.
( ) Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

3–4–1–5–2
4–2–1–3–5
1–3–4–5–2
5–4–2–1–3

QUESTÃO 39
Uma solução de SGI 5% 500ml prescrita a 42 gotas por minutos correrá em quanto tempo?
(A)
(B)
(C)
(D)

2 horas.
2 horas e 35 minutos.
3 horas.
3 horas e 30 minutos.

QUESTÃO 40
As causas básicas do desequilíbrio acido-básico são a acidose respiratória e a alcalose respiratória (POTTER &
PERRY, 2010). O reconhecimento precoce das causas desse desequilíbrio é essencial no atendimento das urgências respiratórias.
São causas comuns da acidose respiratória, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Atelectasia.
Pneumotórax.
Insuficiência hepática.
Insuficiência Respiratória.

QUESTÃO 41
O edema pulmonar é o acúmulo anormal de líquido nos espaços intersticiais e alvéolos pulmonares (BRUNNER &
SUDDARTH, 2009). Sobre o edema pulmonar, é CORRETO o que se afirma em:
(A) As manifestações clínicas incluem: pulso cheio e rápido; mãos frias e úmidas; respiração rápida, ruidosa e
com estridor; queda de saturação de oxigênio, dentre outros.
(B) O edema pulmonar, embora menos comum, também pode ser causado por distúrbios não cardíacos, como
insuficiência renal, insuficiência hepática e condições oncológicas que fazem com que o corpo retenha líquido.
(C) Como cuidado de enfermagem com efeito imediato para aumentar o retorno venoso, o paciente deve ser posicionado ereto, preferivelmente com as pernas pendendo sobre a lateral do leito.
(D) O rápido aumento na pressão atrial resulta em um aumento agudo na pressão venosa pulmonar, o que produz
uma diminuição na pressão hidrostática que força o líquido para fora dos capilares pulmonares e para dentro
dos espaços intersticiais e alvéolos.
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QUESTÃO 42
De acordo com Brunner & Suddarth (2009), o envelhecimento, processo normal de alteração relacionada com o
tempo, começa com o nascimento e continua por toda vida.
Sobre os problemas de saúde mental no idoso, numere a segunda coluna de acordo com a primeira:
( 1 ) Depressão

( 2 ) Delírio

( 3 ) Alzheimer

( ) É uma condição neurológica degenerativa, irreversível e progressiva que começa
de maneira insidiosa e caracteriza-se por perdas graduais da função cognitiva e distúrbios no comportamento e afetivos.
( ) Os sinais desse transtorno incluem as sensações de tristeza, fadiga, memória e
concentração diminuídas, sentimentos de culpa ou demérito, distúrbios do sono, dentre outros.
( ) Ocorre secundariamente a inúmeras causas, incluindo doença física, desidratação, desnutrição, infecção, traumatismo craniano, dentre outros.

A sequência CORRETA, de cima para baixo. é:
(A)
(B)
(C)
(D)

1; 2; 3.
2; 3; 1.
3; 1; 2.
3; 2; 1.

QUESTÃO 43
Considerando o correto cálculo para administração de medicamentos na enfermagem, em uma solução glicosada
de 500mL a 5%, temos
(A)
(B)
(C)
(D)

25 gramas de glicose.
50 gramas de glicose.
75 gramas de glicose.
100 gramas de glicose.

QUESTÃO 44
Os três principais aspectos clínicos da Cetoacidose Diabética, de acordo com Brunner & Suddarth (2009), são:
(A)
(B)
(C)
(D)

Acidose; desidratação e perda de eletrólitos; hálito cetônico.
Hiperglicemia; desidratação e perda de eletrólitos; acidose.
Acidose; hiperglicemia; neuropatia.
Hiperglicemia; polidipsia; acidose.

QUESTÃO 45
Guyton & Hall (2006) definem que a anemia designa a deficiência de hemoglobina, que pode ser causada por
número deficiente de eritrócitos ou por quantidade insuficiente de hemoglobina nas células.
Sobre a anemia, avalie as seguintes afirmativas:
I – Anemia Por Perda Sanguínea: na perda crônica de sangue, o indivíduo frequentemente não consegue reabsorver ferro suficiente do intestino para formar hemoglobina na mesma velocidade em que ela é perdida.
II – Anemia Aplásica: refere-se à falta de medula óssea funcionante.
III – Anemia Megalobástica: os eritroblastos não conseguem proliferar rápido o suficiente para formar número
normal de eritrócitos; as células produzidas são, em sua maioria, de grande tamanho, com formas bizarras e
membranas frágeis.
IV – Anemia Hemolítica: diversas anormalidades dos eritrócitos, muitas das quais são hereditárias, tornam as células frágeis, resultando em sua fácil ruptura à medida que passam pelos capilares, particularmente no baço.
Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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QUESTÃO 46
De acordo com Nettina (2012), são consideradas complicações obstétricas, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Descolamento prematuro da placenta.
Prolapso do cordão umbilical.
Mola hidatiforme.
Oligoidramnia.

QUESTÃO 47
Os indicadores de saúde são expressos, em sua maioria, através de proporções, coeficientes ou taxas.
Sobre esses indicadores, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) Mortalidade Infantil: refere-se aos óbitos ocorridos ao longo dos primeiros sete anos de vida, antes de se completar a idade de sete anos.
(B) Mortalidade Perinatal: compreende os óbitos desde a idade gestacional em que o feto atinge 500 gramas de
peso e 22 semanas de gestação.
(C) Mortalidade Materna: são aquelas devidas a complicações da gravidez, do parto e do puerpério.
(D) Mortalidade por Causas Mal Definidas: são sinais e sintomas (febre, insuficiência respiratória, caquexia, parada cardíaca) que, isoladamente, não permitem a determinação de um diagnóstico preciso.

QUESTÃO 48
De acordo com a Lei 7.498/86, que dispõe sobre a Regulamentação do Exercício da Enfermagem e dá outras
providências, o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente:
I – Organização e direção de serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
II – Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem.
III – Cuidados indiretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
IV – Consulta de enfermagem.
Estão CORRETOS os itens:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 49
O Choque Hipovolêmico é uma condição em que existe perda de volume sanguíneo circulante efetivo. Em qualquer situação de emergência, o início do choque deve ser previsto ao se avaliarem imediatamente todas as pessoas lesionadas.
São afirmativas corretas sobre o choque hipovolêmico, EXCETO:
(A) A acidose lática é um efeito comum da lesão e hemorragia e relaciona-se a um mau desempenho cardíaco.
(B) Desequilíbrio da Ventilação-Perfusão e Débito Cardíaco Diminuído são possíveis diagnósticos de enfermagem
associados ao choque hipovolêmico.
(C) A infusão de Ringer é inicialmente útil, porque se aproxima da composição eletrolítica e da osmolalidade
plasmáticas.
(D) Os membros do paciente devem ser mantidos elevados para melhorar a circulação cerebral e promover o
retorno venoso para o coração, mesmo em caso de traumatismo craniano.
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QUESTÃO 50
O infarto agudo do miocárdio é o processo pelo qual áreas de células miocárdicas no coração são destruídas de
maneira permanente.
São considerados achados nos pacientes com infarto agudo no miocárdio, EXCETO:
(A) A dor torácica é previsível, consistente, acontece aos esforços, mas é aliviada pelo repouso.
(B) Os pacientes podem apresentar falta de ar, náusea, taquipneia, palpitações, aparência pálida, ansiedade e
inquietação.
(C) As alterações clássicas no ECG são a inversão da onda T, elevação (ou depressão) do segmento ST e desenvolvimento de uma onda Q anormal.
(D) Com frequência, os exames laboratoriais usados para diagnosticar o infarto incluem a CK total e CKMB massa
e avaliação das isoenzimas, além de análise da mioglobina e troponina.
QUESTÃO 51
Pode ser considerado parâmetro para acompanhamento da implementação da Política Nacional de Humanização
na atenção básica, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Incentivo às práticas promocionais de saúde.
Respeito à individualidade do sujeito/usuário.
Hierarquização de riscos para acolhimento do usuário.
Definição de protocolos clínicos garantindo sempre uma política intervencionista.

QUESTÃO 52
As queimaduras constituem um grave problema social e econômico de saúde pública, dentro do espectro do trauma. Acomete milhares de brasileiros por ano, sendo responsável por grande número de mortes e incapacidade,
além do alto custo do prolongado tratamento que tal situação demanda.
Dentre os fatores que podem predizer o aumento da gravidade da queimadura térmica se encontram:
(A)
(B)
(C)
(D)

Presença de bolhas, dor, vômitos e náusea.
Idade, SCQ, área lesada, injúrias associadas (trauma ou inalação).
Tipo de agente: água, óleo, gelatina, café.
Uso de produtos caseiros imediatamente após a queimadura.

QUESTÃO 53
O Trauma crânio-encefálico (TCE) é uma entidade de elavada morbimortalidade, seja o TCE isolado ou entre os
pacientes politraumatizados.
Para a abordagem do paciente portador de TCE, a enfermagem deve, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

manter normotermia.
manter integridade da pele.
prevenir lesão secundária.
manter nutrição nula ou minimamente proteica.

QUESTÃO 54
Sendo PPC = PRESSÃO DE PERFUSÃO CEREBRAL, PAM = PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA e PIC = PRESSÃO
INTRACRANIANA, a base das condutas terapêuticas para tratamento do paciente vítima de TCE com hipertensão
intracraniana (HIC) deve ser guiada pela seguinte equação:
(A)
(B)
(C)
(D)

PPC = PAM - PIC
PAM = PPC - PIC
PIC = PPC + PAM
PPC = PIC - PAM
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QUESTÃO 55
Considerando que o Ministério da Saúde estabelece normas técnicas para o processamento de artigos e superfícies em estabelecimento de saúde, avalie as afirmativas que seguem:
I.

No mecanismo de transmissão de infecção nos hospitais, as mãos contaminadas do pessoal hospitalar
atuam como importante meio de disseminação.

II.

As autoclaves são equipamentos que se utilizam de vapor saturado para realizarem o processo de esterilização.

III.

As superfícies fixas (pisos, paredes, tetos, portas, mobiliários, equipamentos e demais instalações) não
representam risco significativo de transmissão de infecção na área hospitalar.

IV.

O quaternário de amônia é indicado para desinfecção de baixo nível e para superfícies e equipamentos
em áreas de alimentação.

V.

Independente do processo a ser submetido, todo artigo deverá ser considerado como ‘contaminado’, sem
levar consideração o grau de sujidade presente.

Sobre o tema, estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 56
A corrente de sobrevivência das últimas diretrizes de Reanimação Cardiopulmonar (2010), conforme a American
Heart Association, traz um novo elo, que é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Acesso precoce ao cuidado.
Desfibrilação precoce.
Cuidados Integrados Pós-Ressuscitação.
Reanimação cardiopulmonar precoce.

QUESTÃO 57
Conforme a American Heart Association, para um melhor resultado nos atendimentos às vítimas de parada cardíaca (PCR), a diretriz de Reanimação Cardiopulmonar (2010) enfatiza que, nesses atendimentos, deve(m)-se aplicar
(A)
(B)
(C)
(D)

drogas.
trombolíticos.
entubação endotraqueal.
compressões torácicas efetivas - rápidas, fortes e profundas.

QUESTÃO 58
Você é o enfermeiro da sala de emergência e recebe um paciente com dor torácica típica de síndrome coronariana
aguda. O protocolo do serviço recomenda que seja feito o MONABCH, sendo A a Aspirina.
O objetivo da aspirina nessa situação é:
(A)
(B)
(C)
(D)

diminuir a dor.
“ralear” o sangue.
evitar agregação plaquetária.
auxiliar a dissolver o trombo.
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QUESTÃO 59
Você realizou o ECG do paciente citado na questão anterior, que apresentou supra desnivelamento do segmento
ST nas derivações DII, DIII e AVF. A conduta da equipe assistencial com maior impacto prognóstico deve ser
(A)
(B)
(C)
(D)

passar um cateter de Swan-Ganz.
viabilizar, imediatamente, a reperfusão/abertura da artéria culpada.
transferir o paciente para um hospital cardiológico.
transferir o paciente para um leito de UTI.

QUESTÃO 60
A lidocaína 2% é um anestésico local com propriedades antiarrítimicas, cuja dose máxima para um paciente adulto
é de 3 mg/kg.
Um frasco de 20 ml de lidocaína 2% tem quantos mg de lidocaína?
(A)
(B)
(C)
(D)

400 mg.
200 mg.
40 mg.
20 mg.
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