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Língua Portuguesa
A COPA DO MUNDO PERDIDA
Chico Alencar, O Globo, 14/02/2014
“O conhecimento do Brasil passa pelo Futebol” (José Lins do
Rego)
A seleção brasileira de futebol tem boas chances de
ganhar a Copa do Mundo. Mas os titulares da política, em
termos de conquistas permanentes para a sociedade, o
propalado “legado social”, já desperdiçaram uma grande
oportunidade.
Fico só no estritamente prometido pelos promotores
do evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde,
por exemplo, nem no banco de reservas ficaram. Recursos não
faltaram, especialmente os públicos. As suntuosas “arenas”
reformadas ou erguidas consumiram R$8,9 bilhões, dos quais
só R$133 milhões da iniciativa privada. É a prova, em concreto
e aço, de que, no Brasil, quando se quer, se faz. Mesmo os
atrasos de praxe são resolvidos rapidamente, com aditivos
contratuais. A junção de trabalho operoso, tecnologia de ponta
e vontade política tudo realiza. E no padrão que a “mestra
Fifa” mandou... O que fazer com os “elefantes brancos” fica
para depois.
Não faltaram recursos também para os Centros de
Treinamento ofertados às 31 seleções que chegarão aqui até
junho. Foram preparados nada menos que 74 estádios e
instalações, em várias cidades. (....) Gol contra mesmo são as
obras de mobilidade urbana. As 56 intervenções viárias e de
transporte de massa previstas nas 12 cidades-sede caíram para
39 - das quais apenas meia dúzia está concluída. Seu impacto
no dia a dia da população será pequeno. Entre o prometido e
o que está sendo entregue há um abismo. É que, ao contrário
do destinado aos equipamentos esportivos, os cortes foram
de R$8,34 bilhões, quase 50% do investimento previsto em
2010. Assim, essas iniciativas resumem-se a acessos aos
estádios e melhorias das vias nos seus entornos. Em Manaus,
o placar das obras viárias não sai do zero, Brasília e Rio só
terão uma e Cuiabá, Salvador e Porto Alegre, duas. Resultados
frustrantes para quem anunciava verdadeiras “goleadas” na
locomoção da população das regiões metropolitanas, de 2014
em diante.
O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de
surpresas”: como é de nossa má tradição, faltou o jogo
coletivo, o respeito ao público. E, como um time com setores
desarticulados, sobrou distância entre o planejado e o
realizado, entre o social de longo prazo e o ganho particular
imediato. A Copa da Fifa será um evento ruidoso, agitado e ...
passageiro. Em matéria de legado, já fomos desclassificados.
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1. O título dado ao texto - Copa do Mundo perdida - se justifica
porque se refere:
(A) à provável derrota do Brasil na Copa do Mundo.
(B) ao fracasso do Brasil, no Maracanã, na Copa de 1950.
(C) à possibilidade de o Brasil não ter seus preparativos
concluídos.
(D) ao fato de o Brasil não ter aproveitado a ocasião para criar
progresso.
(E) à circunstância de nosso país não ter cumprido seus
compromissos internacionais com a Fifa.

2. O autor do texto apela muitas vezes para a linguagem
futebolística na expressão de suas ideias. A alternativa em que
isso NÃO ocorre é:
(A) “A seleção brasileira de futebol tem boas chances de ganhar
a Copa do Mundo”.
(B) “Mas os titulares da política, em termos de conquistas
permanentes para a sociedade, o propalado “legado social”,
já desperdiçaram uma grande oportunidade”.
(C) “Fico só no estritamente prometido pelos promotores do
evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde,
por exemplo, nem no banco de reservas ficaram”.
(D) “Gol contra mesmo são as obras de mobilidade urbana”.
(E) “O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de
surpresas”.

3. O autor utiliza aspas muitas vezes no texto. A alternativa
em que o emprego de aspas destaca uma ironia é:
(A) “As suntuosas “arenas” reformadas ou erguidas...”.
(B) “...o propalado “legado social”, já desperdiçaram...”.
(C) “E no padrão que a “mestra Fifa” mandou...”.
(D) “...para quem anunciava verdadeiras “goleadas” na
locomoção...”.
(E) “O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de
surpresas”: como é de nossa tradição,...”.

4. “Mas os titulares da política, em termos de conquistas
permanentes para a sociedade, o propalado “legado social”, já
desperdiçaram uma grande oportunidade”. Sobre os
componentes desse segmento do primeiro parágrafo do texto,
a única afirmativa INADEQUADA é:
(A) o conectivo “mas” indica uma oposição ao período anterior.
(B) o termo entre vírgulas traz uma causa do segmento anterior.
(C) a expressão “em termos de” equivale a “no que se refere
a”.
(D) a forma verbal “desperdiçaram” se liga a “titulares da
política”.
(E) o adjetivo “grande” mostra uma opinião do autor do texto.
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5. “O que fazer com os “elefantes brancos” fica para depois”.
No texto, a expressão “elefantes brancos” se refere:
(A) à sobra de material de construção não empregado.
(B) às construções de pouca utilidade depois da Copa.
(C) aos estádios cuja construção não foi completada.
(D) aos hospitais que poderiam ter sido construídos.
(E) aos campeonatos regionais que foram interrompidos.
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11. “Fico só no estritamente prometido pelos promotores do
evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde, por
exemplo, nem no banco de reservas ficaram”. O conectivo “já
que” equivale a:
(A) quando.
(B) logo que.
(C) para que.
(D) visto que.
(E) apesar de que.

6. A frase em que o sujeito está colocado após o verbo é:
(A) “Como é de nossa má tradição, faltou o jogo coletivo...”.
(B) “Em matéria de legado, já fomos desclassificados”.
(C) “...já desperdiçaram uma grande oportunidade”.
(D) “A Copa da Fifa será um evento ruidoso...”.
(E) “...o placar das obras viárias não sai do zero”.

7. O objetivo do texto é:
(A) lamentar a perda da Copa pelo Brasil.
(B) elogiar o país pelo sucesso nos preparativos para a Copa.
(C) alertar os outros países para os riscos na Copa.
(D) denunciar aqueles que sempre acham que nada vai dar certo.
(E) criticar a falta de organização e seriedade na Copa.

8. A alternativa em que não ocorre a presença de um termo
substantivado é:

12. Abaixo estão cinco termos grafados, no texto, com iniciais
maiúsculas. O termo que poderia, em outro contexto, aparecer
com iniciais minúsculas é:
(A) José Lins do Rego.
(B) Centro de Treinamento.
(C) Fifa.
(D) Copa do Mundo.
(E) Manaus.

13. A frase abaixo que NÃO está na voz passiva é:
(A) “Em matéria de legado, já fomos desclassificados”.
(B) “Entre o prometido e o que está sendo entregue há um
abismo”.
(C) “Foram preparados nada menos que 74 estádios...”.
(D) “Mesmo os atrasos de praxe são resolvidos rapidamente...”.
(E) “No Brasil, quando se quer, se fez”.

(A) “Mas os titulares da política...”.
(B) “Recursos não faltaram especialmente os públicos”.
(C) “Mesmo os atrasos de praxe são resolvidos...”.
(D) “Entre o prometido e o que está sendo entregue...”.
(E) “entre o planejado e o realizado”.

9. A alternativa em que as palavras mostram terminações de
valor diferente é:
(A) estrangeira / brasileira.
(B) investimento / equipamento.
(C) goleada / bolada.
(D) movimentação / delegação.
(E) esportivo /coletivo.

10. Como se pode ver no texto, a palavra “impacto” deve ser
grafada com I. A palavra abaixo que também deveria ser grafada
com I e não com E é:
(A) campeão.
(B) camaleão.
(C) áureo.
(D) cutâneo.
(E) previlégio.
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14. Observe a charge abaixo:
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17. Toda vez que vai à praia, Melina toma um sorvete. Toda
vez que vai ao cinema, Melina come pipoca ou toma um
sorvete. Hoje Melina tomou sorvete. Assim,
(A) Melina não foi à praia nem ao cinema.
(B) Melina pode ter ido ao cinema, mas não à praia.
(C) Melina foi à praia.
(D) pode ser que Melina não tenha ido nem à praia nem ao
cinema.
(E) Melina pode ter ido à praia, mas não ao cinema.

18. A negação da frase “Se Abelardo passa no concurso então
faz uma viagem” é:
(A) Abelardo não passa no concurso e não faz uma viagem.
(B) Abelardo não passa no concurso ou não faz uma viagem.
(C) Abelardo não passa no concurso e faz uma viagem.
(D) Abelardo passa no concurso ou faz uma viagem.
(E) Abelardo passa no concurso e não faz uma viagem.
Entre o texto da prova e a charge acima há em comum:
(A) a crítica ao “legado da Copa”.
(B) o elogio às autoridades públicas.
(C) a denúncia de corrupção.
(D) a referência ao alto custo dos estádios.
(E) a possibilidade de nossa derrota na Copa.

15. Na fala da presidenta Dilma há uma expressão de linguagem
popular, em que há uma forma gramaticalmente errada; essa
forma é:
(A) minha gente.
(B) olha aí.
(C) quem não quer.
(D) pro país.
(E) só não vê.

Raciocínio Lógico

16. Observe os quatro primeiros termos da sequência a seguir:
1.024, 512, 256, 128, ...
O sétimo termo dessa sequência é:

19. Três técnicos e quatro engenheiros elaboraram um plano
de melhorias das condições ambientais no trabalho. Dois
técnicos e dois engenheiros serão escolhidos, dentre eles, para
apresentar o plano à direção da empresa. O número de
diferentes equipes de apresentação que podem ser formadas
é igual a:
(A) 16
(B) 18
(C) 24
(D) 36
(E) 60

20. André precisa pegar um CD virgem numa gaveta que
contém quatro CDs virgens e seis usados. Ocorre que falta
luz, e é noite, de modo que André tem de agir no escuro. A
pergunta que André se faz é: “Quantos CDs preciso pegar, no
escuro, no mínimo, para ter certeza de que peguei ao menos
um CD virgem?”. Refletiu um pouco e, acertadamente, pegou
a seguinte quantidade de CDs:

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7

(A) 16
(B) 18
(C) 24
(D) 36
(E) 64
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21. Adriano é um colecionador de LPs usados e se impôs a regra
de dobrar o tamanho de sua coleção a cada mês. Com as
aquisições deste mês, a coleção de Adriano passou a ter 36 LPs
no total. Se mantiver o plano, Adriano terá de adquirir, daqui a
cinco meses, a seguinte quantidade de novos LPs:

25. Três amigos marcaram encontro em frente ao portão de
entrada de um estádio. Eles não lembraram, porém, que o
estádio tinha três entradas diferentes. Se cada um se dirigir
aleatoriamente a uma das entradas, a probabilidade de que
os três vão para a mesma entrada é igual a:

(A) 1.142
(B) 864
(C) 576
(D) 72
(E) 36

(A) 1/3
(B) 1/6
(C) 1/9
(D) 1/12
(E) 1/18

22. Mazinho e Tandinho são conhecidos na cidade por serem
gêmeos idênticos e pelo fato de que, por ser muito sério,
Mazinho sempre fala a verdade; já Tandinho é um brincalhão
incorrigível e sempre mente. Para identifica-los, você pergunta
a cada um deles: “Pelo menos um de vocês dois é o Mazinho?”.
Como consequência:

26. Um livro tem 100 páginas. O capítulo III começa na página
32 e termina na 39. Se uma pessoa abrir o livro ao acaso em
uma página desse livro, a probabilidade de que ela abra uma
página do capítulo III é igual a:

(A) os dois responderam “Sim”.
(B) os dois responderam “Não”.
(C) Tandinho respondeu “Sim”, Mazinho respondeu “Não”.
(D) Mazinho respondeu “Sim”, Tandinho respondeu “Não”.
(E) Mazinho respondeu “Sim”, Tandinho não teve como
responder.

23. Observe a sequência: 5, 6, 11, 17, 28, ...; o próximo termo
é:
(A) 45
(B) 48
(C) 51
(D) 53
(E) 56

24. A idade média dos quatro irmãos de Francisco é de 22 anos.
Daqui a oito anos, a soma das idades dos quatro será igual a:
(A) 116
(B) 120
(C) 124
(D) 128
(E) 132

(A) 7%
(B) 8%
(C) 9%
(D) 10%
(E) 12%

27. Um fazendeiro pensou em doar todo o gado de sua fazenda
para seus três netos; resolveu então dividir suas cabeças de
gado de modo proporcional às idades dos netos, que têm 2,
2 e 3 anos. Notou então que, se assim procedesse, restaria
uma cabeça de gado. Assim, a quantidade de cabeças de gado
do fazendeiro pode ser igual a, EXCETO:
(A) 707
(B) 722
(C) 631
(D) 645
(E) 666
28. No jogo de basquete, cada cesta marcada pode valer 1, 2
ou 3 pontos. O famoso jogador Capabianco marcou 18 cestas
na final do campeonato. Se Capabianco marcou ao menos 5
cestas de 2 pontos e no mínimo 2 e no máximo 6 cestas de 1
ponto, então o número mínimo e o número máximo de
pontos que Capabianco marcou são iguais a:
(A) 23 e 29
(B) 28 e 49
(C) 28 e 51
(D) 26 e 37
(E) 26 e 49
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29. Estamos no ano de 2.268. O torneio intergaláctico de
Xumfbol está disputado por 2.356 competidores de diversas
galáxias. Nesse jogo, cada partida é disputada por dois
competidores e, ao final, há um vitorioso e um derrotado. O
torneiro é eliminatório, ou seja, o vencedor de cada partida
continua no torneio e o perdedor é eliminado da competição.

(A) apenas II, III e IV estão corretas.
(B) apenas II e IV estão corretas.
(C) apenas II e III estão corretas.
(D) apenas I, II e IV estão corretas.
(E) apenas I e III estão corretas.

Até agora, já foram realizadas 2.563 partidas. O número de
competidores que ainda disputam o título do torneio, ou seja,
não foram eliminados, é igual a:

32. De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986,
cabe ao técnico de enfermagem, no exercício de suas funções:
(A) planejar, organizar e coordenar a assistência de
enfermagem.
(B) participar da programação da assistência de enfermagem.
(C) avaliar, organizar e dirigir os serviços de assistência de
enfermagem.
(D) prescrever, comandar e executar a assistência de
enfermagem.
(E) organizar, gerir e executar a assistência de enfermagem.

(A) 3
(B) 4
(C) 248
(D) 1.424
(E) 2.430

30. Se é verdade que Pedro não gosta de cinema, mas gosta
de teatro e não gosta de festas, então:
(A) Pedro gosta de cinema ou de teatro.
(B) Pedro não gosta de cinema, ou não gosta de teatro, ou não
gosta de festas.
(C) Pedro não gosta de cinema ou de festas.
(D) Pedro não gosta de cinema ou de teatro.
(E) Pedro só gosta de cinema ou de teatro.

Conhecimentos Específicos

33. A hospitalização da criança e do adolescente acompanhados
é uma questão de direito e justiça social. A presença de
acompanhante contribuirá para a recuperação, garantindo,
incentivando e fortalecendo laços afetivos familiares. Esse
direito está assegurado pelo:
(A) AIDPI (Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na
Infância).
(B) Declaração dos Direitos Humanos.
(C) ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
(D) PAISC (Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança).
(E) Atenção à Saúde do Recém-nascido.

31. Com relação ao Sistema Único de Saúde, analise as
afirmativas a seguir:
I- A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada.
II- A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos.
III- O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar
a situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde.
IV- a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e
Conferências será paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos.
Das afirmativas acima:
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34. Segundo a Resolução COFEN 311/2007, que aprova a
reformulação do Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, identifique as afirmativas a seguir como
verdadeiras (V) ou falsas (F):
I - É um direito obter desagravo público por ofensa que atinja a
profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.
II - Considera-se infração ética a inobservância das normas dos
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
III - Dentre as penalidades, a multa consiste na obrigatoriedade
de pagamento de 01 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da
anuidade da categoria profissional a qual pertence o
infrator, em vigor no ato do pagamento.
IV - É proibido administrar medicamentos sem conhecer a ação
da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
V - São consideradas infrações graves as que provoquem dano
moral irremediável em qualquer pessoa.
As afirmativas I, II, III, IV e V são respectivamente:
(A) V, F, V, V e F.
(B) F, V, F, V e F.
(C) F, V, F, F e V.
(D) V, F, V, V e V.
(E) V, V, V, V e F.

35. Quando a equipe de enfermagem deixa de administrar a
alimentação do recém-nascido pré-termo nos horários
prescritos, pode estar favorecendo a ocorrência de
hipoglicemia. Essa conduta pode ser considerada:
(A) imperícia.
(B) omissão.
(C) negligência.
(D) dolo.
(E) imprudência.

36. A pneumonia por aspiração é um evento adverso que pode
ter um desfecho trágico na vida do recém-nascido e de sua
família. Uma das causas de broncoaspiração é:
(A) presença de defeito de coluna vertebral.
(B) sonda gástrica mal posicionada.
(C) ausência de stratumcorneum.
(D) presença de ostomias.
(E) ausência da válvula ileocecal.
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37. A administração de medicamentos pela via intramuscular
em recém-nascidos deve ser criteriosa. As opções são
limitadas devido à carência de massa muscular. A região para
essa administração e o volume indicado para recém-nascido
menor de 1000g são, respectivamente:
(A) glúteo; até 0,34 ml.
(B) deltoide, até 0,35 ml.
(C) reto abdominal; até 0,08 ml.
(D) vasto lateral; até 0,25ml.
(E) depressor do septo; até 0,06 ml.

38. A verificação dos sinais vitais é essencial no cuidado ao
recém-nascido e tem como finalidade a detecção de qualquer
alteração na estabilidade do bebê. A frequência cardíaca é
verificada preferencialmente no pulso:
(A) apical.
(B) femural.
(C) poplíteo.
(D) nasal.
(E) dorsal.

39. A Síndrome Hemorrágica do Recém-Nascido é causada pela
deficiência de uma vitamina que, ao nascimento, não está
disponível em quantidades suficientes. Na prevenção dessa
patologia, administra-se a vitamina:
(A) C.
(B) A.
(C) K.
(D) B.
(E) D.

40. Há uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria
que obedece a uma recomendação do Ministério da Saúde.
Essa recomendação, que se refere à posição em que o recémnascido deve ser colocado para dormir, visa prevenir:
(A) refluxo gastroesofágico.
(B) broncoaspiração.
(C) distensão abdominal.
(D) morte súbita.
(E) enterocolite necrosante.
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41. O mecanismo de sucção ao seio materno é complexo e,
para ser bem sucedido, é preciso que a pega esteja correta.
Considera-se que haja uma boa pega quando:
(A) a mãe segura a mama em posição de Dancer e o bebê está
de frente para ela.
(B) o mamilo está dentro da boca do bebê e as bochechas estão
encovadas.
(C) o queixo toca a mama e o lábio inferior está voltado para
fora.
(D) existe mais aréola abaixo da boca do bebê e bochechas
estão redondas.
(E) a cabeça está voltada para o seio e as sucções são rápidas e
superficiais.

42. O recém-nascido hospitalizado pode ser vacinado com as
vacinas habituais desde que tenha peso mínimo e esteja
clinicamente estável. Porém, as vacinas que não podem ser
utilizadas em ambiente hospitalar são:
(A) pólio oral e hepatite B.
(B) DPT e rotavírus.
(C) BCG e DPT.
(D) pneumocócica e pólio injetável.
(E) pólio oral e rotavírus.
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45. A credeização faz parte dos cuidados imediatos ao recémnascido e visa à prevenção de oftalmia (conjuntivite)
gonocócica, que pode ser transmitida da mãe infectada para o
bebê. A credeização consiste em:
(A) secção do cordão umbilical.
(B) administração imediata de antifúngico.
(C) administração de vitamina K.
(D) administração de Nitrato de Prata a 1%.
(E) administração de Cloridrato de Proximetacaína.

46. O boletim de Apgar é utilizado para avaliar a vitalidade do
recém-nascido nos primeiros minutos de vida e observar se a
adaptação ao ambiente extrauterino está acontecendo como
esperado para o momento. Os parâmetros avaliados na escala
de Apgar são:
(A) frequência cardíaca, respiração, tônus muscular,
irritabilidade reflexa e cor.
(B) choro, respiração, frequência cardíaca, sono e retração do
braço.
(C) tônus muscular, irritabilidade reflexa, avaliação da idade
gestacional, choro, ângulo de flexão do punho.
(D) ângulo poplíteo, sinal do xale, frequência cardíaca e
respiração.
(E) respiração, ângulo de flexão do punho, avaliação da idade
gestacional, sono e cor.

43. A hiperbilirrubinemia fisiológica é uma ocorrência
fisiológica normal que afeta mais de 70% de todos os recémnascidos. Ocorre quando existe aumento da bilirrubina não
conjugada e é mais frequente e intensa em recém-nascidos
pré-termo, com possibilidade de ocasionar complicações
graves. Dentre as causas da hiperbilirrubinemia fisiológica,
podemos citar:

47. Recém-nascidos com suspeita de infecção sistêmica são
submetidos à punção lombar. Essa medida é importante na
pesquisa de infecções, na investigação de certas condições
inflamatórias ou de outras afecções neurológicas do sistema
nervoso. O produto desse procedimento é denominado:

(A) excreção deficiente.
(B) aumento da oferta de oxigênio para os sinusoides hepáticos.
(C) redução da circulação enterohepática da bilirrubina.
(D) aumento da sobrevida dos glóbulos vermelhos.
(E) eficiência das enzimas hepáticas.

(A) células nervosas.
(B) linfa.
(C) células plasmáticas.
(D) liquido amniótico.
(E) líquido cefalorraquidiano.

44. O Impetigo é uma infecção bacteriana que atinge a camada
mais superficial da pele. Ocorre com mais frequência no verão,
época em que a temperatura propicia a proliferação destes
organismos. Diante desse quadro, um cuidado primordial para
quem manuseia o recém-nascido é:
(A) higiene corporal 3 vezes ao dia.
(B) higienização das mãos.
(C) posicionamento em decúbito dorsal.
(D) aplicação de cremes antissépticos.
(E) aplicação de fototerapia.
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48. A administração medicamentosa em pediatria e
neonatologia exige da equipe de enfermagem grande
responsabilidade, atenção e conhecimento, configurando-se
um processo desafiador e crítico da profissão. Os “5 certos” da
administração de medicamentos são:

51. Foi prescrito para a criança Marcos um volume de 500 ml
de soro fisiológico a 0,9% para ser infundido em 6h. A
velocidade de infusão deste soro em ml por hora, o número
de gotas por minuto e de microgotas por minuto serão
respectivamente:

(A) via de administração certa, posição certa, dose certa, hora
de administração certa, paciente certo.
(B) seringa certa, via de administração certa, hora de
administração certa, medicamento certo, paciente certo.
(C) paciente certo, medicamento certo, dose certa, via de
administração certa, hora de administração certa.
(D) medicamento certo, equipamento certo, posição certa,
paciente certo, dose certa.
(E) prescrição certa, medicamento certo, seringa certa, posição
certa, paciente certo.

(A) 82,0 - 29 - 81.
(B) 83,3 - 28 - 83.
(C) 84,0 - 27 - 84.
(D) 85,0 - 26 - 85.
(E) 87,3 - 24 - 87.

49. A sequência do suporte básico de vida para ressuscitação
cardiopulmonar em pediatria é:
(A) via aérea - respiração - compressão torácica.
(B) compressão torácica - respiração - via aérea.
(C) respiração - via aérea - compressão torácica.
(D) compressão torácica - via aérea - respiração.
(E) via aérea - compressão torácica - respiração.

50. Em relação à ventilação mecânica invasiva, avalie se são
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

52. A verificação da glicemia é realizada pela equipe de
enfermagem em pacientes pediátricos e neonatais que
necessitam de controle do nível de glicose sanguínea por
motivos variados de saúde. Em relação ao procedimento de
verificação da glicemia, NÃO é correto afirmar que:
(A) o sítio de coleta para obtenção da amostra de sangue
capilar em neonatos e lactentes menores de 18 meses é
geralmente a parte externa do calcâneo.
(B) deve-se evitar a coleta em áreas que apresentem edema
local ou infecção.
(C) lavar as mãos da criança com água morna ou aquecê-las
com uma toalha promove vasodilatação da área,
facilitando a obtenção da amostra de sangue capilar.
(D) o sítio de coleta deve ser limpo previamente com álcool a
70% ou água e sabão.
(E) a lanceta deve ser direcionada para baixo e com um ângulo
de 45° em relação ao sítio de coleta.

I - Um dos objetivos é corrigir a hipoxemia e manter a ventilação
alveolar adequada.
II- A elevação da cabeceira do leito do paciente entre 20° e 30°
é uma medida fortemente recomendada para prevenção
de pneumonia associada à ventilação mecânica invasiva.
III- A técnica incorreta de aspiração do tubo orotraqueal pode
causar barotrauma, lesão das vias aéreas inferiores e
infecção do trato respiratório.
As afirmativas I, II e III são respectivamente:
(A) V, F e V.
(B) V, F e F.
(C) F, V e V.
(D) F, V e F.
(E) V, V e V.
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53. A administração de sangue e hemocomponentes exige da
equipe de enfermagem conhecimentos específicos e
capacidade de identificação de possíveis reações transfusionais.
Sobre esse tema, observe as afirmativas a seguir:
I - O tempo máximo de infusão do concentrado de hemácias é
de 3 horas.
II - A lavagem das mãos e o uso de luvas são indispensáveis no
manuseio de sangue e hemocomponentes.
III - É permitida a adição de medicamentos ou solução na bolsa
de hemocomponentes.
IV- No caso de suspeita de reação transfusional, deve-se, dentre
outras ações, suspender imediatamente a transfusão, lavar
o acesso venoso com solução fisiológica a 0,9%, verificar a
bolsa de hemocomponente, verificar sinais vitais e
comunicar ao serviço de hemoterapia.
V- São alguns sinais e sintomas da reação transfusional:
desconforto respiratório, taquicardia, tremores, calafrios,
febre, sudorese, cianose, prurido e eritema.
Das afirmativas acima:
(A) apenas I e II estão corretas.
(B) apenas II e III estão corretas.
(C) apenas IV e V estão corretas.
(D) apenas II, IV e V estão corretas.
(E) todas estão corretas.

54. Ana compareceu à unidade de saúde com seu filho Antônio,
de 6 meses, com queixa de vômitos, recusa da alimentação e
pouca urina na fralda. Ao exame físico, o bebê apresentou
tempo de enchimento capilar muito prejudicado, fontanela
deprimida e olhos encovados. Analisando esses sinais e
sintomas descritos acima, detecta-se que o lactente se
apresenta com:
(A) infecção urinária.
(B) pneumonia.
(C) meningite.
(D) desidratação.
(E) desnutrição.

ATC112
55. A dengue é hoje uma das doenças com maior incidência
no Brasil. A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença
de amplo espectro clínico, incluindo desde formas inaparentes
até quadros graves, que podem evoluir para o óbito. Nesse
cenário, torna-se imperiosa a identificação precoce dos casos
de dengue para implementação de medidas de maneira
oportuna. Nesse sentido, são sinais e sintomas da criança com
suspeita de dengue:
(A) febre, artralgias, polaciúria, dor retro-orbitária, diarreia.
(B) cefaleia, mialgias, febre, epistaxe, prurido.
(C) febre, esteatorreia, desnutrição, exantema, coreia.
(D) cefaleia, adinamia, anorexia, disfagia, febre, constipação.
(E) febre, náuseas, vômitos, abdome rígido e em tábua,
artralgia, icterícia.

56. A traqueostomia é uma abertura cirúrgica na traqueia. O
procedimento pode ser feito com base emergencial ou pode
ser eletivo, e pode ser combinado com ventilação mecânica. A
abertura desse estoma das vias aéreas é utilizada,
rotineiramente, no tratamento de uma série de doenças
cirúrgicas da criança e em grande variedade de situações
clínicas. Em relação à traqueostomia, avalie se são verdadeiras
(V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:
I- A aspiração constante impede a formação de rolhas de
secreção e a obstrução da cânula.
II- A aspiração da traqueostomia no âmbito hospitalar é um
procedimento limpo, e as precauções-padrão para
proteção do profissional contra as substâncias corporais
devem ser seguidas.
III- A aspiração da traqueostomia não deve demorar mais de
20 segundos.
IV- A complicação mais perigosa está relacionada à
descanulização acidental e à obstrução da cânula.
V- No pós-operatório, a higiene local e a limpeza da incisão
cirúrgica são indispensáveis na prevenção de infecções.
As afirmativas I, II, III, IV e V são respectivamente:
(A) V, V, V, V e V.
(B) V, F, V, F e V.
(C) F, V, V, V e F.
(D) V, V, F, F e V.
(E) V, F, F, V e V.

11

Concurso Público FIOCRUZ 2014
57. De acordo com as Diretrizes Práticas para Terapia Intravenosa
da Infusion Nursing Society (INS BRASIL, 2008), identifique as
afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):
I- Na administração de emulsões lipídicas, trocar o equipo
dentro de 24 horas a partir do início da infusão, a não ser
que exista suspeita ou confirmação de infecção relacionada
a cateter.
II - Deve ser realizada a desinfecção com álcool a 70% nos
conectores, de preferência utilizando itens estéreis.
III – Deve-se trocar o sistema de infusão e o extensor a intervalos
máximos de 96 horas, a não ser que exista suspeita ou
confirmação de infecção relacionada a cateter.
IV - Os sintomas de extravasamento de fármacos são eritema,
edema, calor e falta do retorno venoso.
V - Na suspeita de um extravasamento/infiltração, deve ser
interrompida a infusão imediatamente, mantendo o
cateter inserido, aspirando o conteúdo residual e
administrando o antídoto, mediante prescrição médica, na
mesma via.
As afirmativas I, II, III, IV e V são respectivamente:
(A) V, V, V, V e V.
(B) F, V, F, F e V.
(C) F, V, F, V e V.
(D) F, F, V, F e F.
(E) V, V, F, V e V.

58. A higienização das mãos é a medida individual mais simples
e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções
relacionadas à assistência à saúde. Tal medida engloba a
higienização simples, a higienização antisséptica e a antissepsia
cirúrgica das mãos. A fricção das mãos com antissépticos
(preparações alcoólicas) tem como finalidade:

ATC112
59. Os profissionais de saúde estão sob o risco constante de
exposição a doenças contagiosas, muitas delas
imunopreveníveis. A proteção desses profissionais por meio
da vacinação é parte importante no controle e na prevenção
de infecções para eles mesmos e para seus pacientes.
Considera-se que profissionais de saúde estão sob um risco
significativo de contrair ou transmitir doenças que são
preveníveis por meio de vacinas, doenças como:
(A) hepatites B e C, influenza, sarampo,
varicela, HIV e tuberculose.
(B) hepatites B e C, influenza, sarampo,
varicela e tuberculose.
(C) hepatites A e B, influenza, sarampo,
varicela e tuberculose.
(D) hepatites A e C, influenza, sarampo,
varicela e tuberculose.
(E) hepatites A e B, influenza, sarampo,
varicela, HIV e tuberculose.

caxumba, rubéola,
caxumba, rubéola,
caxumba, rubéola,
caxumba, rubéola,
caxumba, rubéola,

60. A avaliação da dor é um componente crítico do processo
de enfermagem. O principal motivo para avaliar a dor é aliviála com o uso combinado de intervenções farmacológicas e
não farmacológicas. As escalas de escore de dor são
instrumentos que podem ser utilizados para auxiliar neste
processo, uma vez que fornecem uma medida quantitativa
de autorrelato da dor. Para a classificação mais válida e
confiável da intensidade da dor, uma escala é selecionada, a
qual deve ser adequada para:
(A) a idade, a capacidade e a preferência da criança.
(B) a idade, o sexo e o temperamento da criança.
(C) a capacidade, o sexo e a preferência da criança.
(D) a capacidade, a preferência e a patologia da criança.
(E) a idade, o temperamento e a patologia da criança.

(A) remover os microrganismos que colonizam as camadas
superficiais da pele.
(B) promover a remoção de sujidades e de microrganismos.
(C) reduzir a carga microbiana das mãos (não há remoção de
sujidade).
(D) eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a
microbiota residente.
(E) remover sujidade e eliminar a microbiota residente.
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INSTRUÇÕES
1. Por motivo de segurança a Fundação Dom Cintra solicita que o candidato transcreva em letra cursiva, em espaço próprio no
Cartão de Respostas, a frase abaixo apresentada:
"As melhores coisas da vida, não podem ser vistas nem tocadas, mas sim sentidas pelo coração." ( Dalai Lama )
2. Para cada uma das questões da prova objetiva são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C),
(D) e (E), e só uma responde da melhor forma possível ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação
de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
3. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, considerando, inclusive, a marcação do Cartão de Respostas. Faça-a com tranquilidade,
mas controle o seu tempo.
4. Verifique se a prova é para o PERFIL para o qual concorre.
5. Somente após autorizado o início da prova, verifique se este Caderno de Questões está completo e em ordem. Folhear o
Caderno de Questões antes do início da prova implica na eliminação do candidato.
6. Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento estão corretos. Caso
contrário, comunique ao fiscal de sala.
7. O Caderno de Questões poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no Cartão de Respostas serão objeto de
correção.
8. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
. não haverá substituição por erro do candidato;
. não deixar de assinar no campo próprio;
. não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
. a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente
à letra a ser assinalada;
. outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição do Cartão de Respostas;
9. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.
10. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.
11. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões.
12.Você poderá anotar suas respostas em área específica do Caderno de Questões, destacá-la e levar consigo.
13. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
14. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.
Boa Prova!

Ao término de sua prova, anote aqui seu gabarito e destaque na linha pontilhada.
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