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PROVA 1 - OBJET IVA

- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 80 questões, numeradas de 1 a 80.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMAresposta certa.

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.

- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.

- marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.

- Responda a todas as questões.

- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.

- Você terá 4 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.

- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

ATENÇÃO

Analista Legislativo - Atribuição Enfermeiro
Área Enfermagem Geral

Pr imei ra Par te
Segunda Par te
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2 CADEP-Primeira Parte8

PROVA 1 – OBJETIVA

1a PARTE – LÍNGUA PORTUGUESA

Atenção: As questões de números 1 a 6 referem-se ao texto
que segue.

Ciência e esoterismo

A astrologia é muito mais popular do que a astronomia.

Sem dúvida, um número muito maior de pessoas abre um jornal

ou uma revista para consultar uma coluna astrológica do que

para ler uma coluna sobre astronomia. E a astrologia não está

sozinha: numerologia, quiromancia, cartas de tarô, búzios etc.

também são extremamente populares.

Como físico, não cabe a mim tentar explicar o porquê

dessa irresistível atração pelo que obviamente está além do que

chamamos fenômenos naturais. Mas posso ao menos oferecer

uma conjectura. O fascínio pelo esotérico vem justamente de

seu aspecto pessoal, privado: você paga a um profissional com

conhecimento ou “poderes” esotéricos para que ele fale sobre

você, sua vida, seus problemas, seu futuro.

Por trás desse fascínio pelo “saber” esotérico

encontramos nosso próprio desejo de nos situarmos melhor

emocional ou profissionalmente em nossas vidas. Nesse

sentido, a atração pelo esoterismo força as pessoas a uma

auto-reflexão que pode até ser muito importante como veículo

de autoconhecimento. Segundo esse ponto de vista, é nossa

própria psique, talvez catalisada mas não controlada por

poderes ocultos ou sobrenaturais, que nos ajuda a melhorar

nossa existência.

Mas como físico cabe a mim fazer o papel do chato e

argumentar contra a crença na existência desses fenômenos no

mundo natural. E isso não porque sou “bitolado” ou “inflexível”.

Muito pelo contrário, qualquer cientista ficaria imediatamente

fascinado pela descoberta de um fenômeno novo, por mais

estranho que ele seja. Faz parte de nossa profissão justamente

manter a cabeça aberta para o inesperado.

O problema com o esoterismo é que não temos

nenhuma prova concreta, científica, de que esses fenômenos

realmente ocorrem. As “provas” que foram oferecidas – fotos,

depoimentos pessoais, sessões demonstrativas e compilações

estatísticas de dados – misteriosamente se recusam a

sobreviver quando testadas em laboratório sob o escrutínio do

cientista ou após uma análise quantitativa mais detalhada.

(Marcelo Gleiser, Retalhos cósmicos)

1. Considere as seguintes afirmações:

I. Depreende-se da leitura do texto que, ao contrário
das práticas esotéricas, as práticas científicas
atêm-se ao limite do campo dos fenômenos
naturais.

II. Não há como negar que a força da nossa psique
terá efeito positivo sobre nossa existência se nos
submetermos aos poderes da esfera do irracional.

III. "Poderes", "saber" e "provas" vêm entre aspas
porque o autor deseja assinalar a impropriedade do
sentido com que elas estão empregadas.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em

(A) I, II e III.

(B) I e II, somente.

(C) II e III, somente.

(D) I e III, somente.

(E) II, somente.

_________________________________________________________

2. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o
sentido de um segmento do texto em:

(A) a atração pelo esoterismo força as pessoas a uma
auto-reflexão = o fascínio do exótico dirime nas
pessoas o desejo de auto-ajuda.

(B) posso ao menos oferecer uma conjectura = cabe-me
tão-somente articular uma tese.

(C) auto-reflexão (...) como veículo de autoconhecimento
= autocontrole que se inclui na autoconsciência.

(D) sob o escrutínio do cientista = com a aquiescência
do especialista.

(E) talvez catalisada mas não controlada = quem sabe
estimulada, mas não administrada.

_________________________________________________________

3. No segundo parágrafo, para dar força ao aspecto pessoal,
privado, que vê como causa da atração pelo esoterismo, o
autor

(A) se vale de farta adjetivação referida ao termo
esotérico.

(B) emprega reiteradamente pronomes possessivos.

(C) se vale de advérbio de modo referido a profissional.

(D) emprega com ironia o imperativo do verbo pagar.

(E) emprega reiteradamente, como sujeito, o mesmo
pronome pessoal.
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CADEP-Primeira Parte8 3

4. Considerando-se o contexto, nos segmentos sublinhados
em não cabe a mim tentar explicar e cabe a mim fazer o
papel do chato, evidencia-se a ênfase que deseja dar o
autor   

(A) à sua condição profissional.

(B) à aversão que tem pelo esoterismo.

(C) à distinção entre as várias formas de esoterismo.

(D) à distinção entre uma tese e uma hipótese.

(E) ao seu dever como escritor.
_________________________________________________________

5. As normas de concordância verbal encontram-se
plenamente atendidas na frase:

(A) A cada vez mais pessoas interessam verificar o que
dizem as colunas de astrologia.

(B) Não cabem as físicos e aos cientistas em geral
explicar fenômenos que não ocorrem na natureza.

(C) Se provas houvessem da ocorrência de tais
fenômenos, os cientistas ficariam interessados.

(D) Nenhuma das supostas “provas” oferecidas até hoje
aos cientistas sequer chegou perto de os convencer.

(E) Não se submetem às forças estranhas e aos
“poderes” esotéricos quem só se deixa orientar pelos
métodos científicos.

_________________________________________________________

6. Considere as seguintes afirmações:

I. A astrologia é uma prática muito popular.

II. As colunas de jornal sobre astrologia são bastante
consultadas.

III. A astronomia não desperta o mesmo interesse que
a astrologia.

Essas afirmações articulam-se numa redação clara,
correta e coerente no seguinte período:

(A) Que a astrologia é uma prática muito popular prova-o
o fato de que suas colunas no jornal são bastante
consultadas, ao passo que a astronomia não
desperta o mesmo interesse.

(B) Em razão de a astronomia despertar menor
interesse que a astrologia, cujas colunas de jornal
são bastante consultadas, esta representa uma
prática muito popular.

(C) A despeito de a astronomia não despertar o mesmo
interesse, são bastante consultadas as colunas de
jornal sobre a astrologia, que é uma prática muito
popular.

(D) São bastante consultadas as colunas de jornal sobre
astrologia, conquanto a astronomia não desperte o
mesmo interesse, pois aquela é uma prática muito
popular.

(E) É muito popular a prática da astrologia, não havendo
o mesmo interesse pela astronomia, haja vista que
são bastante consultadas as colunas de jornal sobre
astrologia.

Atenção: As questões de números 7 a 14 referem-se ao texto
que segue.

Da incoerência de nossas ações

Não é de espantar, diz um autor antigo, que o acaso

tenha tanta força sobre nós, pois por causa dele é que

existimos. Quem não orientou sua vida, de um modo geral, em

determinado sentido, não pode tampouco dirigir suas ações.

Não tendo tido nunca uma linha de conduta, não lhe será

possível coordenar e ligar uns aos outros os atos de sua

existência. De que serve fazer provisões de tintas se não se

sabe que pintar? Ninguém determina do princípio ao fim o

caminho que pretende seguir na vida: só nos decidimos por

trechos, na medida em que vamos avançando.  O arqueiro

precisa antes escolher o alvo; só então prepara o arco e a

flecha e executa os movimentos necessários; nossas

resoluções se perdem porque não temos um objetivo

predeterminado. O vento nunca é favorável a quem não tem um

porto de chegada previsto. (...)

Nossa maneira habitual de fazer as coisas está em

seguir os nossos impulsos instintivos para a direita ou para a

esquerda, para cima ou para baixo, segundo as circunstâncias.

Só pensamos no que queremos no próprio instante em que o

queremos, e mudamos de vontade como muda de cor o

camaleão. O que nos propomos em dado momento, mudamos

em seguida e voltamos atrás, e tudo não passa de oscilação e

inconstância. “Somos conduzidos como títeres que um fio

manobra”, afirmou Horácio. Não vamos, somos levados como

os objetos que flutuam, ora devagar, ora com violência,

segundo o vento.

(Montaigne, Ensaios)

7. Nossas ações são incoerentes, segundo Montaigne,

(A) porque somos produtos do acaso, que impede a
constância de nossa vontade.

(B) porque procedemos como o arqueiro que só se
apresta ao tiro depois de se decidir quanto ao alvo.

(C) quando procedemos como o pintor que se provê de
tintas sem ter ciência do que irá pintar.

(D) quando nos afastamos de uma linha de conduta
porque decidimos por outra, que nos permite
avançar.

(E) quando reagimos à força do acaso, buscando ventos
que favoreçam nossa chegada a um bom porto.
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8. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o
sentido de uma expressão ou frase do texto em:

(A) Quem não orientou sua vida (...) em determinado
sentido = quem se deixa levar por uma significação
da vida pré-estabelecida.

(B) ligar uns aos outros os atos de sua existência =
estabelecer uma relação pessoal com cada ação
empreendida.

(C) na medida em que vamos avançando = conquanto
se imponha que avancemos.

(D) nos decidimos por trechos = nossas decisões são
paulatinas.

(E) seguir os nossos impulsos instintivos = direcionar a
força dos nossos instintos.

_________________________________________________________

9. "Somos conduzidos como títeres que um fio manobra."

Uma nova e correta redação da frase acima, que preserve
o sentido original, está em:

(A) Tal como os títeres que um fio manobra, assim
somos conduzidos.

(B) Somos títeres, tal como os conduzem o fio que os
manobra.

(C) Semelhantes a títeres, conduzem-nos o fio que os
manobra.

(D) Da mesma forma que se conduz os títeres, assim
um fio nos manobra.

(E) Assim como aos títeres se manobram, assim um fio
nos conduz.

_________________________________________________________

10. Atente para estas duas frases:

O arqueiro precisa antes escolher o alvo.

O arqueiro determina antes a escolha do alvo.

É correto afirmar, em relação a essas frases, que

(A) a palavra alvo tem idêntica função sintática em
ambas.

(B) em uma delas ocorre o emprego da voz passiva.

(C) o alvo e a escolha do alvo são complementos
verbais.

(D) ambas são períodos compostos.

(E) a palavra antes não exerce em ambas a mesma
função sintática.

11. O emprego e a grafia de todas as palavras estão corretos
na frase:

(A) Aquele que não descriminar bem suas metas
sucumbirá aos tropeços nas pedras de que o acaso
tão caprichosamente provém nosso caminho.

(B) Se não nos atermos com firmeza às nossas próprias
convicções, baudados serão os esforços que
fizermos para chegarmos a um bom porto.

(C) As ocorrências fortuítas que nos prejudicam são
preferíveis do que aquelas que, por responsabilidade
nossa, nos fazem sofrer.

(D) Sentimos como algo inóquo o eventual sucesso de
que desfrutamos sem que a ele tenhamos feito juz
por nossos próprios méritos.

(E) Ninguém deve proclamar-se infenso à força do
estino, pois este constitui um inextricável processo
que desafia o nosso arbítrio.

_________________________________________________________

12. As palavras arco e arqueiro

(A) têm o mesmo radical, mas não constituem um
exemplo de derivação.

(B) têm a mesma desinência, mas não o mesmo radical.

(C) têm o mesmo prefixo, mas não a mesma desinência.

(D) exemplificam um caso de derivação, sendo a
primeira palavra a primitiva.

(E) constituem um exemplo de composição por
justaposição.

_________________________________________________________

13. Está inteiramente adequada a pontuação do seguinte
período:

(A) No texto, a expressão porto de chegada, constitui
uma das alegorias, de que se valeu Montaigne, para
emprestar mais vivacidade às suas reflexões.

(B) Há uma grande diferença, lembra-nos Montaigne,
entre ir e ser levado: no primeiro caso, o indivíduo é
ativo, no segundo, passivo.

(C) Montaigne, como é de hábito, nos seus ensaios,
recorreu a um filósofo clássico, no caso Horácio; a
fim de dar força à sua linha de argumentação.

(D) Quando há incoerência, em nossas ações, a culpa
não deve ser imputada ao acaso mas sim, à falta de
clareza, na determinação de nossas metas.

(E) Um dos momentos mais interessantes desse texto, é
aquele que valoriza a necessária segmentação do
nosso caminho, em trechos bem determinados.

_________________________________________________________

14. Na frase mudamos de vontade como muda de cor o
camaleão, o autor

(A) estabelece uma comparação entre seres, sendo a
volubilidade o termo comum.

(B) se vale de duas formas do mesmo verbo para
estabelecer uma oposição de sentido entre as ações
representadas.

(C) estabelece uma relação de causa e efeito entre duas
ações.

(D) emprega as palavras vontade e cor de modo
estranho ao seu sentido literal.

(E) emprega a palavra como para acentuar a idéia de
uma proporção.
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LÍNGUA INGLESA

Instruções: As questões de números 15 a 19 referem-se ao
texto apresentado abaixo.

Atenção: Para responder as questões de números 15 e 16
escolha, dentre as cinco alternativas, aquela que,
apropriadamente, completa a oração levando em
conta o texto como um todo.

Malnutrition is directly responsible for 300,000 deaths

per year in children younger than 5 years in developing

countries and contributes indirectly to over half the deaths in

childhood worldwide.

The adverse effects of malnutrition include physical and

developmental manifestations. Poor weight gain and slowing of

linear growth occur. Impairment of immunologic functions in

these ......(15)  mimics those observed in children with AIDS,

predisposing them to opportunistic and other typical childhood

infections. Children who are chronically malnourished exhibit

behavioral changes, including irritability, apathy and decreased

social responsiveness, anxiety, and attention deficits. In

addition, infants and young children who have malnutrition

frequently demonstrate developmental delay or permanent

cognitive deficits. The degree of delay and deficit depends on

the severity and duration of nutritional compromise and the age

at which malnutrition occurs. In general, nutritional insults at

younger ages will have worse outcomes. ......(16)
 death from

malnutrition in the United States is rare, in developing countries,

more than 50% of the 10 million deaths each year are either

directly or indirectly secondary to malnutrition in children

younger than 5 years.

Children are most vulnerable to the effects of

malnutrition in infancy and early childhood. Premature infants

have special nutritional needs that are not met with traditional

feeding recommendations; they require fortified human milk or

specially designed preterm formula until later in infancy. Children

are susceptible to malnutrition for differing reasons. During

adolescence, self-imposed dietary restrictions contribute to the

incidence of nutritional deficiencies.

(Adapted from http://www.emedicine.com/PED/topic1360.htm)

15. (A) effects.

(B) manifestations.

(C) countries.

(D) children.

(E) deaths.

16. (A) However.

(B) Nevertheless.

(C) Although.

(D) Furthermore.

(E) Since.
_________________________________________________________

17. No texto acima, a melhor tradução para compromise é

(A) recuperação.

(B) comprometimento.

(C) equilíbrio.

(D) compromisso.

(E) suporte.
_________________________________________________________

18. According to the text,

(A) the younger a malnourished child, the worse the
consequences.

(B) malnutrition is the direct cause of the death of over
half the children around the world.

(C) the poorer a child, the less weight it will gain during
its infancy.

(D) malnourished children in developing countries are
more predisposed to infections like AIDS.

(E) malnutrition causes more cognitive deficits than
developmental delays.

_________________________________________________________

19. Segundo o texto,

(A) a deficiência nutricional é rara em adolescentes
devido ao cuidado que têm com sua nutrição.

(B) crianças prematuras devem, de preferência, ser
amamentadas exclusivamente com leite materno.

(C) crianças com menos de 5 anos são as mais afetadas
pela desnutrição.

(D) quanto menos desenvolvido um país, maior o índice
de AIDS em crianças.

(E) crianças prematuras que não são alimentadas de
acordo com as recomendações tradicionais têm
maior probabilidade de morrer de inanição.
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6 CADEP-Primeira Parte8

LÍNGUA ESPANHOLA

Instruções: As questões de números 20 a 24 referem-se ao
texto abaixo.

Al principio del siglo XX es cuando las ciencias
biológicas y sociales iniciaron la investigación de los efectos del
estrés en la salud del cuerpo y la mente de las personas,
aunque su concepto haya nacido en el siglo anterior.

El término estrés fue introducido por el médico fisiólogo
Hans Seyle (1907-1982) y originalmente se refirió a las
reacciones inespecíficas del organismo ante estímulos tanto
psíquicos como físicos. Tanto el estrés positivo (eustrés) como
el negativo (distrés) pueden compartir las mismas reacciones.
En el nivel de la emoción, sin embargo, las reacciones del
estrés son muy distintas. La persona maneja la situación con la
motivación y el estímulo del eustrés; al contrario, el distrés
acobarda e intimida a la persona y hace que huya de la
situación.

Los estudios originales de Seyle se hicieron a partir del
"síndrome general de adaptación" descrito como la respuesta
general de organismos a estímulos "estresantes".

Las respuestas de adaptación demostraron
científicamente la participación de los procesos emocionales y
psíquicos en la modulación de las respuestas a estímulos tanto
internos como externos y a la posibilidad de desbordamiento de
las capacidades de adaptación individuales. Ello llevó al
concepto de medicina psicosomática que involucra los procesos
mentales y emotivos en la génesis de procesos patológicos
orgánicos.

El estrés es, entonces, la respuesta del organismo a
una demanda real o imaginaria, o simplificando aún más, es
todo aquello que nos obliga a un cambio.

Las situaciones estresantes, llamadas estresores, que
pueden causar cambio o adaptación son de un espectro
enorme, desde la frustración o la angustia al temor que nunca
cede. Es decir, la causa del estrés a menudo difiere
enormemente.

Adaptado de
http://www.monografias.com/trabajos10/estre/estre.shtml - Tra-
balho enviado por Ivana Bordón e Carlos Durán,
Universidad de Mendoza, Mendoza, Argentina.

20. O termo “sin embargo”, sublinhado na 6a linha do 2a

parágrafo, está corretamente traduzido para o português,
mantendo o sentido que possui no texto, em

(A) desse modo.
(B) sem dúvida.
(C) portanto.
(D) assim sendo.
(E) porém.

_________________________________________________________

21. O fragmento “ello”, sublinhado na 5a linha do 4a parágrafo,
refere-se a

(A) el médico fisiólogo Hans Seyle.

(B) las respuestas de adaptación que demostraron
científicamente la participación de los procesos
emocionales y psíquicos en la modulación de las
respuestas a estímulos tanto internos como externos
y a la posibilidad de desbordamiento de las
capacidades de adaptación individuales.

(C) el síndrome general de adaptación.

(D) el concepto de medicina psicosomática que
involucra los procesos mentales y emotivos en la
génesis de procesos patológicos orgánicos.

(E) los estudios originales de Seyle.

22. No 5o parágrafo do texto, transcrito abaixo, afirma-se que
o estresse é:

“El estrés es, entonces, la respuesta del organismo a una
demanda real o imaginaria, o simplificando aún más, es
todo aquello que nos obliga a un cambio.”

(A) uma resposta do organismo a uma demanda real,
imaginária e simplificada, relacionada o tudo aquilo
que nos obriga a uma mudança.

(B) de modo simplificado, tudo aquilo que leva a uma
alteração no modo como nosso organismo
demanda, real ou imaginariamente, uma mudança.

(C) toda resposta, real ou imaginária, a qualquer simples
alteração do organismo.

(D) a resposta do organismo a uma demanda real ou
imaginária ou ainda, mais simplificadamente, tudo
aquilo que nos obriga a operar uma mudança.

(E) uma resposta do organismo a uma demanda real e
imaginária, ainda que, simplificando, tudo aquilo nos
obrigue a alguma mudança.

_________________________________________________________

23. O fragmento “la causa del estrés a menudo difiere
enormemente”, sublinhado na última linha do texto, está
corretamente interpretado em

(A) a causa do estresse quase nunca difere enormente.

(B) muito poucas vezes a causa do estresse difere
enormemente.

(C) a causa do estresse, com freqüência, é enorme-
mente diferente.

(D) o estresse sempre se diferencia enormemente em
suas causas.

(E) a causa do estresse difícilmente é muito diferente.
_________________________________________________________

24. Sobre “eustrés” e “distrés”, o texto afirma que

(A) ambos os termos foram criados por Hans Seyle no
início do século XX.

(B) os dois podem competir por aspectos positivos e
negativos em reações semelhantes.

(C) o eustrés possui reações muito distintas, enquanto
que o distrés é sempre negativo.

(D) se, por um lado, motivação e estímulo são situações
em que a pessoa maneja o eustrés, por outro lado, o
distrés acovarda e intimida, fazendo com que ela
enfrente a situacão.

(E) apesar de um ser positivo, o eustrés, e outro,
negativo, o distrés, ambos podem compartilhar as
mesmas reações.
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LEGISLAÇÃO

25. Os Deputados e Senadores não poderão, desde a
expedição do diploma,

(A) patrocinar causa em que seja interessada empresa
concessionária de serviço público.

(B) ser proprietários, controladores ou diretores de
empresa que goze de favor decorrente de contrato
com pessoa jurídica de direito público.

(C) exercer função remunerada em empresa que goze
de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica
de direito público.

(D) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego
remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis
“ad nutum”, em sociedade de economia mista.

(E) ser titulares de mais de um cargo ou mandato
público eletivo.

_________________________________________________________

26. Os Tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo do Poder Público somente através de
voto

(A) de 1/3 de seus membros ou dos membros do
respectivo Órgão Especial.

(B) de metade de seus membros ou dos membros do
respectivo Órgão Especial.

(C) da maioria absoluta de seus membros ou dos
membros do respectivo Órgão Especial.

(D) da maioria simples de seus membros ou dos
membros do respectivo Órgão Especial.

(E) de todos os seus membros.
_________________________________________________________

27. Considere as seguintes afirmativas sobre o processo
legislativo:

I. Medida provisória, com força de lei, sobre matéria
reservada à lei complementar, será editada pelo
Presidente da República, em caso de relevância e
urgência, devendo submetê-la de imediato ao
Congresso Nacional.

II. A proposta de Emenda à Constituição será
discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos
votos dos respectivos membros.

III. O veto do Presidente da República a projeto de lei
aprovado pelo Congresso Nacional será apreciado
em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar
de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo
voto da maioria absoluta dos Deputados e
Senadores em escrutínio secreto.

IV. A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada poderá ser objeto de nova proposta na
mesma sessão legislativa mediante requerimento
da maioria absoluta dos membros de qualquer das
Casa do Congresso Nacional.

Está correto o que se afirma APENAS em:

(A) II e III.

(B) I, II e III.

(C) II, III e IV.

(D) I, II e IV.

(E) I e IV.

28. Paul Parker, americano, reside no Brasil há mais de
quinze anos e consegue, após o devido requerimento, a
nacionalidade brasileira. A partir de então, “Paul” poderá
ocupar o cargo de

(A) Ministro do Supremo Tribunal Federal.

(B) Senador.

(C) Ministro do Estado e da Defesa.

(D) Vice-Presidente da República.

(E) Presidente da Câmara dos Deputados.
_________________________________________________________

29. De acordo com a Constituição Federal do Brasil o
Presidente da República ficará suspenso de suas funções

(A) nas infrações penais comuns somente após a
sentença condenatória proferida pelo Supremo
Tribunal Federal.

(B) nas infrações penais comuns após o oferecimento
da denúncia pelo Procurador Geral da República
perante o Supremo Tribunal Federal.

(C) nos crimes de responsabilidade após a instauração
de processo pelo Congresso Nacional.

(D) nos crimes de responsabilidade após a admissão da
acusação pela Câmara dos Deputados.

(E) nos crimes de responsabilidade após a instauração
de processo pelo Senado Federal.

_________________________________________________________

30. De acordo com a Lei no 8.112/90, o exercício do cargo ou
função de direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos
afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do
titular, será assumido pelo substituto de forma

(A) automática e cumulativamente, sem prejuízo do
cargo que ocupa, hipóteses em que deverá optar
pela remuneração de um deles durante o respectivo
período.

(B) automática e não cumulativamente, com prejuízo do
cargo que ocupa, hipóteses em que receberá
obrigatoriamente a remuneração do cargo que
substituirá.

(C) automática e não cumulativamente, com prejuízo do
cargo que ocupa, hipóteses em que deverá optar
pela remuneração de um deles durante o respectivo
período.

(D) não automática e não cumulativamente, com
prejuízo do cargo que ocupa, hipóteses em que
continuará a receber a remuneração do cargo
originário.

(E) não automática, mas cumulativamente, sem prejuízo
do cargo que ocupa, hipóteses em que deverá optar
pela remuneração de um deles durante o respectivo
período.
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31. Considere as seguintes assertivas a respeito da ajuda de
custo:

I. À família do servidor que falecer na nova sede são
assegurados ajuda de custo e transporte para a
localidade de origem, dentro do prazo de dois anos,
contado do óbito.

II. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração
do servidor, conforme se dispuser em regulamento,
não podendo exceder a importância correspondente
a seis meses.

III. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que
se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de
mandato eletivo.

IV. Será concedida ajuda de custo àquele que, não
sendo servidor da União, for nomeado para cargo
em comissão, com mudança de domicílio.

De acordo com a Lei no 8.112/90, está correto o que
consta APENAS em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) III e IV.

(D) I, II e IV.

(E) II, III e IV.
_________________________________________________________

32. Mário, servidor público federal, atuou como procurador
junto a repartição pública para tratar de benefícios
previdenciários de parente seu de segundo grau. Neste
caso, de acordo com a Lei no 8.112/90, Mário

(A) está sujeito a penalidade disciplinar de advertência
escrita.

(B) está sujeito a penalidade disciplinar de suspensão.

(C) está sujeito a penalidade disciplinar de demissão.

(D) está sujeito a penalidade disciplinar de advertência
oral.

(E) não está sujeito a penalidade disciplinar.

33. De acordo com a Lei no 8.112/90, a União manterá Plano
de Seguridade Social para o servidor e sua família. O
servidor ocupante de cargo em comissão que não seja,
simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo
na administração pública direta, autárquica e fundacional

(A) terá direito a todos os benefícios do Plano de
Seguridade Social, sem qualquer restrição, por
expressa determinação legal.

(B) não terá direito aos benefícios do Plano de
Seguridade Social, com exceção da assistência à
saúde.

(C) terá direito somente aos benefícios do Plano de
Seguridade Social compreendidos quanto ao
servidor.

(D) terá direito somente aos benefícios do Plano de
Seguridade Social compreendidos quanto aos
dependentes.

(E) terá direito à aposentadoria, ao salário-família, à
assistência à saúde, e aos auxílio-funeral e auxílio-
reclusão.

_________________________________________________________

34. De acordo com a Lei no 8.112/90, com relação a posse em
cargo público e o exercício é correto afirmar que:

(A) a posse é o efetivo desempenho das atribuições do
cargo público ou da função de confiança.

(B) a posse não poderá se dar mediante procuração
específica, por tratar-se de ato pessoal e
intransferível.

(C) em regra, a posse ocorrerá no prazo de noventa dias
contados da publicação do ato de provimento.

(D) é de 15 dias o prazo para o servidor empossado em
cargo público entrar em exercício, contados da data
da posse.

(E) a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício
não serão registrados no assentamento individual do
servidor.
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CONHECIMENTOS GERAIS

35. A partir de 2008, os consumidores brasileiros das regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão um aumento nas
contas de energia elétrica motivado por uma decisão
acordada em reunião da Cúpula dos Países do Mercosul,
que aconteceu nos dias 18 e 19 de fevereiro deste ano.
Essa majoração, agregada ao valor da fatura, se faz
necessária, segundo informações veiculadas pelos meios
de comunicação, em 14 de março, porque

(A) o Brasil decidiu isentar o Paraguai do pagamento da
correção monetária da dívida da hidrelétrica de
Itaipu.

(B) as linhas de transmissão de Itaipu para as regiões
brasileiras citadas deverão ser substituídas.

(C) o “fator de ajuste” referente ao saldo devedor de
US$ 19 bilhões, calculado em relação à inflação
americana, teve variação positiva.

(D) o governo paraguaio resolveu não mais pagar o
valor referente ao “fator de ajuste” alegando que o
empréstimo foi contraído pelo Brasil.

(E) o governo paraguaio entende que é merecedor do
mesmo tratamento que o Brasil deu à Bolívia em
relação ao gás e ao petróleo.

_________________________________________________________

36. No dia 20 de agosto do ano passado, os jornais de grande
circulação publicavam que o “caçula dos 29 partidos
brasileiros, registrado oficialmente no Tribunal Superior
Eleitoral em março deste ano, o ...... é uma incógnita
política que dá suporte ao presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, sobretudo na estratégia de aproximação com os
evangélicos. A legenda que abriga o vice-presidente, José
Alencar, é controlada por religiosos da Igreja Universal,
apesar de seus principais líderes negarem essa ligação”
(Malu Delgado).

O nome do partido que completa corretamente a lacuna
acima é

(A) Partido Municipalista Renovador Brasileiro.

(B) Partido dos Aposentados da Nação.

(C) Partido Humanista da Solidariedade.

(D) Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados.

(E) Partido Republicano Brasileiro.
_________________________________________________________

37. No dia 06 de março deste ano a Agência Reuters
confirmava que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
havia escolhido as suas lideranças no Congresso, na
Câmara e no Senado. Os políticos indicados pelo
presidente eram, respectivamente

(A) Roseana Sarney (PMDB-MA), José Múcio (PTB-PE)
e Romero Jucá (PMDB-RR).

(B) Roseana Sarney (PMDB-MA), Antonio Palocci (PT-
SP) e Romero Jucá (PMDB-RR).

(C) Eduardo Suplicy(PT-SP), José Múcio (PTB-PE) e
Romero Jucá (PMDB-RR).

(D) Eduardo Suplicy(PT-SP), José Múcio (PTB-PE) e
Aloízio Mercadante (PT-SP).

(E) Aloízio Mercadante(PT-SP), Antonio Palocci (PT-SP)
e Romero Jucá (PMDB-RR).

38. Em eleição realizada no dia 01 de março para a
presidência do Senado Federal, o senador Renan
Calheiros (PMDB-AL), ele derrotou, por 51 votos a 28 o
senador

(A) José Sarney (PMDB-AM).

(B) Álvaro Dias (PSDB-PR).

(C) José Agripino (PFL-RN).

(D) Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA).

(E) Cristovam Buarque (PDT-DF).
_________________________________________________________

39. Segundo a Folha de S. Paulo (14.03.2007), “uma
comissão da Assembléia Constituinte da Bolívia propõe
redesenhar o escudo oficial do país”. A comissão quer
substituir as folhas de loureiro e de oliva por folhas de

(A) café.

(B) coca.

(C) trigo.

(D) mate.

(E) stevea.
_________________________________________________________

40. No final de setembro do ano passado, os deputados
americanos aprovaram uma verba de US$ 1,2 bilhão para
combater o fluxo ilegal de imigrantes mexicanos. Com
esse dinheiro

(A) será criada uma força especial de segurança da
fronteira.

(B) serão instalados radares ao longo da fronteira entre
os dois países.

(C) o governo americano construirá uma estrada ao
longo de fronteira para a circulação de carros de
combate.

(D) será erguido um muro de 1.226 quilômetros em
trechos da fronteira sul dos Estados Unidos.

(E) será construído, ao longo da fronteira, uma fundação
de 10 metros de profundidade para impedir a
construção de túneis entre os dois países.
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2a PARTE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, são deveres do profissional de enfermagem

I. levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do
cargo.

II. manter conduta compatível com a moralidade
administrativa.

III. promover ou praticar manifestação de apreço ou
desapreço no recinto ou repartição.

É correto o que consta em

(A) II, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.
_________________________________________________________

42. Segundo Paulo Marchiori Buss, “... Embora o termo tenha

sido inicialmente usado para caracterizar um nível de

atenção da medicina preventiva (Leavel & Clark,1965),

seu significado foi mudado ao longo do tempo, passando a

representar, mais recentemente, um enfoque político e

técnico em torno do processo saúde-doença-cuidado.

Hoje em dia, decorridos mais de quinze anos da Carta de

Ottawa, em 1986 (Brasil, 2002), um dos documentos

fundadores do movimento atual, este termo está

associado inicialmente a um conjunto de valores: vida,

saúde, solidariedade, eqüidade, democracia, cidadania,

desenvolvimento, participação e parceria, entre outros.

Refere-se também, a uma combinação de estratégias:

ações do Estado (políticas públicas saudáveis), da

comunidade (reforço da ação comunitária), de indivíduos

(desenvolvimento de habilidades pessoais), do sistema de

saúde (reorientação do sistema de saúde), e de parcerias

intersetoriais: isto é, trabalha com a idéia de

responsabilização múltipla, seja pelos problemas, seja

pelas soluções propostas para os mesmos."

O texto acima conceitua o termo:

(A) medicina curativa.

(B) promoção da saúde.

(C) limitação do diagnóstico.

(D) medicalização da saúde.

(E) limitação do tratamento.

43. A consulta de enfermagem apresenta a seguinte
característica:

I. Está regulamentada pelo Decreto 94.406/87.

II. Compõe-se de histórico de enfermagem
(compreendendo a entrevista), exame físico,
diagnóstico de enfermagem, prescrição e
implementação da assistência e evolução de
enfermagem.

III. Tem como fundamento os princípios de universa-
lidade, eqüidade, resolutividade e integralidade das
ações de saúde.

IV. Constitui atividade privativa do enfermeiro e do
técnico de enfermagem, que utilizam componentes
do método científico para identificar situações de
saúde e doença, afim de prescrever e implementar
medidas de enfermagem que contribuam para a
promoção, prevenção, proteção da saúde,
recuperação e reabilitação do indivíduo, família e
comunidade.

É correto o que consta em

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

_________________________________________________________

44. Um dos desafios no controle da tuberculose é impedir que
o paciente abandone o tratamento, levando o bacilo que
causa a doença a criar resistência aos produtos. Apesar
de ter cura e de o Sistema Único de Saúde (SUS) fornecer
a medicação contra a doença, a tuberculose acomete 85
mil pessoas a cada ano no Brasil, levando cerca de 6 mil a
óbitos. Para isso, o Ministério da Saúde adota uma
proposta de intervenção que aumenta a probabilidade de
cura dos doentes em função da garantia do tratamento
assistido, contribuindo para a interrupção da transmissão
da doença. A estratégia de controle da tuberculose
recomendada internacionalmente, é

(A) fracionar as doses dos medicamentos nos três
primeiros meses de tratamento.

(B) adotar a aplicação de BCG intramuscular a toda
população exposta a doença.

(C) investir e incentivar os casos recém diagnosticados
e desistir dos faltosos.

(D) investir no DOTS – tratamento diretamente supervi-
sionado para a tuberculose.

(E) internar todos os casos bacilíferos, tratando todos os
comunicantes com o esquema I (um), em 03 (três)
meses.

_________________________________________________________

45. Moraes (1959), confome recomendação da Organização
Mundial de Saúde (1957) e partindo da idéia básica de
Swaroop e Uemura, elaborou as curvas de mortalidade
proporcional, as quais constituem uma representação
gráfica dos vários índices de mortalidade proporcional
(MP), segundo os grupos etários prefixados. Estes
grupos etários incluem

(A) o grupo infantil (< 1 ano).
(B) as crianças em idade pré-escolar (4-5 anos).
(C) as crianças e adolescentes (6 a 24 anos).
(D) os adultos jovens (25 a 55 anos).
(E) as pessoas idosas (maiores de setenta anos).
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46. Segundo a Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA
(2003), os produtos saneantes podem ser utilizados nos
processos de

I. Limpeza: para remover sujidades e para manter em
estado de asseio ambientes, utensílios, objetos e
superfícies.

II. Jardinagem amadora: para erradicar pragas e
doenças, em jardins e plantas ornamentais.

III. Desinfestação: para matar ou repelir todo e
qualquer animal que se encontre em ambientes,
objetos e superfícies inanimadas, através de
processos físicos ou químicas.

É correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) II e III, apenas.
_________________________________________________________

47. Após acidente automobilístico, uma das vítimas apresenta
sangramento em membro superior esquerdo. Neste caso,
o cuidado a ser prestado prioritariamente será de

(A) aplicar compressas quentes no local movimentando
o membro lesado.

(B) comprimir o ferimento com pano limpo, e elevar o
membro lesado.

(C) movimentar o acidentado, até a chegada do socorro.

(D) limpar o local, retirando todos os corpos estranhos.

(E) manter a temperatura corporal resfriada.
_________________________________________________________

48. Em relação à extensão, a queimadura de segundo grau
apresenta-se com

(A) epiderme vermelha e/ou esbranquiçada, edema,
formação de vesículas com dor.

(B) epiderme vermelha, leve edema com dor.

(C) epiderme e derme destruídas, ausência de dor.

(D) destruição de músculos e nervos, formação de
escara com dor local.

(E) epiderme vermelha, sem dor e com destruição de
nervos.

_________________________________________________________

49. São doenças de notificação compulsória em todo território
nacional:

(A) varicela, malária e escarlatina.

(B) neurocisticercose, enterobactérias e arbovirose.

(C) cólera, hantaviroses e paralisia flácida.

(D) cólera, varicela e escarlatina.

(E) malaria, síndrome respiratória aguda grave,
estafilococcias.

50. As manifestações clínicas mais comuns na hanseníase
em sua forma virchowiana compreende

(A) área de parestesias, manchas hipercrômicas com
aumento de sudorese e rarefação dos pelos.

(B) placas eritematosas bem delimitadas sem
comprometimento da sensibilidade tátil e dolorosa.

(C) placas eritematosas, eritemato-hipocrômicas, bem
delimitadas, comprometimento neural.

(D) lesões de tonalidade ferruginosa ou pardacenta, sem
alterações de sensibilidade.

(E) eritema e infiltração difusas, madarose, lesões das
mucosas com alteração da sensibilidade.

_________________________________________________________

Atenção: O texto abaixo refere-se as questões de números
51 e 52.

“...O impacto do diabetes mellitus como sério problema
de saúde pública está no fato de que a maioria das
complicações crônicas inerentes à doença é altamente
incapacitante para a realização das atividades diárias e
produtivas, compromete a qualidade de vida e o tratamento das
mesmas e é extremamente oneroso para o sistema de saúde.

(Manual de Enfermagem/Programa Saúde da Família/Ministério

da Saúde,2001.)

51. As complicações crônicas mais comuns do diabetes
mellitus, são:

(A) proteinúria, hipostadia, erupção em forma de
borboleta.

(B) cetoacidose, hipoglicemia, HDA (hemorragia
digestiva alta).

(C) proteinúria, neuropatia periférica, retinopatia.

(D) neuropatia periférica, retinopatia, erupção em forma
de borboleta.

(E) hiperglicemia, cetose, HDA (hemorragia digestiva
alta).

_________________________________________________________

52. Segundo o Ministério da Saúde (2001), o tratamento do
diabetes mellitus inclui prioritariamente a adoção

(A) dos hipoglicemiantes orais aos pacientes com
diabetes infato-juvenil.

(B) dos hipoglicemiantes orais a todos aos pacientes
com insuficiência renal crônica.

(C) de comportamentos que acentuem o risco para
obesidade e tabagismo.

(D) da hospitalização precoce para modificação dos
hábitos de vida.

(E) de medidas educativas que favoreçam as
modificações dos hábitos e, se necessário, a
introdução medicamentosa.

_________________________________________________________

53. Na administração de diuréticos, a enfermagem deve
atentar para

(A) oferecer a medicação diurética no início da noite.

(B) o registro de ingestão e excreção de líquidos; o
paciente pode reter grandes volumes, após uma
única dose.

(C) pesar o paciente diariamente – a perda ponderal não
deverá ser superior a 20 kg por dia.

(D) pesquisar a presença de sensação de fraqueza, mal
estar e cãibras musculares decorrentes da
hipocalemia.

(E) a hipercalemia pode enfraquecer as contrações
cardíacas e precipitar uma intoxicação digitálica.
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54. No edema agudo de pulmão, uma medida adotada pela
enfermagem para melhorar a oxigenação, ventilação e
reduzir a congestão pulmonar do paciente, é coloca-lo na
posição

(A) sentada, cabeça e ombros levantados, pés e pernas
para baixo.

(B) de Sim’s.

(C) de Trendelemburg.

(D) ereta.

(E) genupeitoral.
_________________________________________________________

55. As drogas que obedecem a cuidados especiais no seu
preparo, como o uso de paramentação, fluxo laminar,
bomba de infusão e controle rigoroso de diurese ou do pH
urinário, são chamadas

(A) macrolídeas.

(B) antineoplásicas.

(C) quinolonas.

(D) anticonvulsivantes.

(E) aminoglicosídeas.
_________________________________________________________

56. Em relação aos cuidados com o estoma, os pacientes
devem ser orientados quanto a

(A) realizar a limpeza de forma delicada, sem esfregar o
local.

(B) não aparar com a tesoura os pelos ao redor do
estoma.

(C) nunca expor a pele ao redor do estoma ao sol.

(D) utilizar pomadas ou cremes na pele a fim de prevenir
reações alérgicas.

(E) observar a cor do estoma. Se estiver vermelho vivo,
procurar o médico de imediato.

_________________________________________________________

57. Na prevenção do "pé diabético" a enfermagem deve
orientar dois fatores de risco no auto-cuidado:

(A) lavar os pés com água morna e sabão neutro.

(B) andar descalço e hidratar os pés.

(C) usar sapatos sem meias e examinar os pés
diariamente.

(D) cortar as unhas de forma reta e não usar meias de
lã.

(E) remover calos e estar com dislipidemia.
_________________________________________________________

58. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA − 2002) o
diagnóstico de câncer de próstata é realizado através dos
seguintes exames:

(A) Anti-HBc, PSA, GLDH, PCR.

(B) histologia de Gleason, toque prostático, PSA, ultra-
som transretal.

(C) VDRL, toque prostático, reação de Widal, PCR.

(D) Teste de Schilling, toque prostático, PCR, Mantoux.

(E) Histologia de Gleason, PCR, reação de Widal,
VDRL.

59. Gestante de 40 (quarenta) anos, primegesta, procurou o
serviço de pré-natal de uma unidade básica de saúde,
queixando-se de pirose. Na consulta de enfermagem,
recebeu orientações específicas para solucionar o
problema, como

(A) ingerir alimentos ricos em gorduras.

(B) restringir a ingesta de líquidos.

(C) evitar a alimentação fracionada.

(D) evitar café, chá preto, mates e doces.

(E) fazer repouso em lateralizando a cabeça.
_________________________________________________________

60. Gestante 15 (quinze) anos, primigesta, analfabeta, no
segundo trimestre de gestação, foi orientada em consulta
de enfermagem para realizar esquema de vacina dupla
tipo adulto (dT), pois não possui histórico de imunização
comprovado. O esquema vacinal que deverá ser adotado
neste caso será

(A) três doses, o mais precocemente possível, com
intervalo mínimo de dez dias.

(B) uma dose de reforço apenas.

(C) três doses, o mais precocemente possível, com
intervalo de sessenta dias ou no mínimo de trinta
dias.

(D) três doses, com intervalo mínimo de quinze dias, e
uma dose de reforço em dez meses.

(E) duas doses de reforço com intervalo de seis meses.
_________________________________________________________

61. Na orientação do uso de métodos anticoncepcionais da
puérpera que está amamentando, deve-se considerar que

I. Os métodos sem hormônios são os mais indicados.

II. A laqueadura tubária, por ser método definitivo,
deve respeitar os preceitos legais e, se indicada, a
sua realização deverá ser postergada para após o
período de aleitamento.

III. Os métodos comportamentais (método Billings,
temperatura basal), só poderão ser usados após a
regularização do ciclo menstrual.

É correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.

(B) I, apenas.

(C) II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.
_________________________________________________________

62. Segundo o Ministério da Saúde (2005), as doenças
sexualmente transmissíveis (DST), decorrentes da
violência sexual contra mulheres e adolescentes, podem
ser evitadas com o uso de medicamentos, de reconhecida
eficácia profilática. As medicações penicillina G benzatina,
ceftriaxona, azitromicina, metronidazol são as mais
utilizadas para a profilaxia das seguintes DSTs:

(A) sífilis, gonorréia, herpes genital,hepatite B.

(B) tricomoníase, herpes genital, hepatite B, cancro
mole.

(C) clamidíase, herpes simples, herpes genital,
gonorréia.

(D) sífilis, gonorréia, cancro mole, tricomoníase

(E) tricomoníase, herpes genital, hepatite B, sífilis.
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63. Um fator responsável pela ocorrência de anemia na
criança é

(A) o estímulo do aleitamento materno exclusivo até o 6a

(sexto) mês.

(B) o consumo eficiente de carne ou vitamina C.

(C) a introdução de alimentos por volta dos 2 (dois) aos
3 (três) meses de idade.

(D) a utilização de alimentos como carne, aves e peixe.

(E) a prevenção e controle de infecções parasitárias.
_________________________________________________________

64. Uma criança de cinco anos de idade, ingeriu aci-
dentalmente produto de limpeza embalado em garrafa de
refrigerante e acondicionado debaixo do lavatório da
cozinha. Nesse caso, a conduta a ser seguida com a
criança será

(A) levar ao serviço de saúde, com o frasco do produto
ingerido.

(B) aspirar álcool ou éter para alívio da sensação de
ardor.

(C) administrar analgésicos e provocar vômito.

(D) estimular a movimentação física até a chegada do
socorro médico.

(E) oferecer leite desnatado com analgésicos.
_________________________________________________________

65. A Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da
Criança e Redução da Mortalidade Infantil (2005)
implementa como diretriz a aplicação de ações de
vigilância à saúde, para identificar, de forma prioritária, os
aspectos que caracterizam crianças com risco
adquirido/associado que são as

(A) que compareceram á unidade de saúde na primeira
semana de vida para o teste do pezinho.

(B) com sobrepeso/obesidade.

(C) na faixa etária acima de 07 (sete) anos sem
acompanhamento.

(D) maiores de seis meses que não estão sendo
amamentadas.

(E) com asma em acompanhamento pediátrico.
_________________________________________________________

66. A ginecomastia é definida como

(A) primeira menstruação.
(B) aumento das mamas no sexo masculino.
(C) aparecimento dos pêlos pubianos masculinos.
(D) sangramento anormal fora do período menstrual.
(E) aparecimento do “botão mamário” feminino.

_________________________________________________________

67. “Ver além da carência para ressaltar a competência: o
sofrimento vivenciado é uma grande fonte geradora de
competência, que precisa ser valorizado e resgatado na
própria comunidade, como uma forma de reconhecer o
saber construído pela vida. Poder mobilizá-los no sentido
da promoção de vínculos solidários é uma forma de
consolidar a rede de apoio aos que vivem situações de
conflitos e sofrimento psíquico.”

Esta é a definição de tratamento é aplicada no (a).

(A) hospital psiquiátrico.
(B) terapia de eletroconvulsoterapia.
(C) terapia comunitária.
(D) terapia de regressão.
(E) hipnose.

68. A Política Nacional de Promoção da Saúde descreve
ações para a redução da morbi-mortalidade em
decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, e
tem por finalidade

(A) investir em ações que denigram a participação e
acesso de crianças e adolescentes quanto o uso
abusivo de álcool e suas conseqüências.

(B) desenvolver iniciativas de redução de danos pelo
consumo de álcool e outras drogas que envolvam
parcerias com as indústrias fabricantes de bebidas
alcoólicas.

(C) liberar o acesso de bebidas alcoólicas de acordo
com o perfil epidemiológico de dado território,
protegendo apenas segmentos vulneráveis e
priorizando situações de violência e danos sociais.

(D) investir no aumento de informações veiculadas pela
mídia quanto aos riscos e danos envolvidos na
associação entre o uso abusivo de álcool e outras
drogas bem como acidentes e violências.

(E) produzir e distribuir material educativo para orientar
e sensibilizar a população sobre os benefícios e
malefícios do uso abusivo do álcool.

_________________________________________________________

69. Na manutenção preventiva da autoclave deve-se consi-
derar

(A) lubrificar a guarnição com hipoclorito de sódio.

(B) verificar mensalmente o ralo da câmara interna.

(C) proceder diariamente a avaliação hidrostática e
aferição dos instrumentos de controle.

(D) proceder quinzenalmente a validação do equi-
pamento.

(E) verificar diariamente a limpeza da câmara interna do
aparelho.

_________________________________________________________

70. Em relação a classificação dos artigos hospitalares, é
correto afirmar:

(A) críticos = termômetro, plástico, comadre.

(B) críticos = instrumental cirúrgico, fio de corte, bor-
racha para aspiração.

(C) semicríticos = mamadeira, fibra ótica, baldes.

(D) semicríticos = máscaras de ambú, jarros, baldes.

(E) não-críticos = tubos de látex, espéculo vaginal, cubas.
_________________________________________________________

71. Na monitorizarão do processo de esterilização, re-
comenda-se utilizar os indicadores biológicos com uma
freqüência

(A) diária.
(B) quinzenal.
(C) mensal.
(D) semestral.
(E) anual.

_________________________________________________________

72. Assinale a alternativa que corresponda a definição correta.

(A) desinfecção – é um procedimento realizado com a
intenção de proteger os profissionais que farão a
limpeza de superfície ou artigo sujo com matéria
orgânica.

(B) artigos críticos − são os que entram em contato com
a pele íntegra mas não com mucosas.

(C) esterilizante químico – é o germicida que destrói
toda forma de vida microbiana, inclusive os esporos.

(D) ácido paracético – substância tensoativa cuja fina-
lidade é a limpeza.

(E) detergente – é um germicida para uso em pele ou
mucosa.

MODELO − Caderno de Prova, Cargo T20, Tipo 001



14 CADEP-Anal.Leg-Enferm.Geral-T20

73. O princípio que auxilia no enfoque de aprendizagem do
indivíduo adulto, na educação continuada, é

(A) fazer os educandos expressarem suas necessidades
sem permitir ritmos e caminhos individuais.

(B) fazer os educandos participarem em todas as etapas
do planejamento do programa: elaboração, exe-
cução e avaliação.

(C) considerar apenas a avaliação individual; a grupal
necessariamente gera conflitos.

(D) distribuir um saber sistematizado aos funcionários,
não cabendo a reflexão com estes.

(E) despertar no funcionário a necessidade de aprender,
a partir do caráter coercitivo.

_________________________________________________________

74. Segundo Kurcgant, entende-se por Planejamento
Estratégico Situacional (PES)

(A) um instrumento do processo administrativo, que
reflete superficialmente o conhecimento da realidade
em um dado momento histórico.

(B) o plano de média abrangência, de médio alcance,
geralmente de nível técnico.

(C) o plano de curto alcance que trata de ações atuais
da instituição.

(D) um instrumento que se limita na gestão adminis-
trativa.

(E) um método voltado para a resolução de problemas,
entendendo-se como problema: algo detectado que
incomoda o ator social e o motiva a buscar soluções
adequadas.

_________________________________________________________

75. O Sistema de Informação em Saúde, traz para a
enfermagem, inúmeros benefícios, dentre os quais
destaca-se a

(A) centralização dos dados, com diversos setores
coletando dados semelhantes em sistemas
diferentes.

(B) agregação de informações com pouca relevância
para o nível local.

(C) ênfase na coleta de dados médicos ou de doenças,
agregada aos indicadores epidemiológicos.

(D) melhor qualidade da documentação, aumento da
produtividade, reduzindo a margem de erros.

(E) inexistência de participação da comunidade, o que
facilita a relação vertical entre o serviço e usuário.

_________________________________________________________

76. Em relação aos ferimentos nos olhos, o protocolo de
Suporte Básico de Vida (SAMU-2004) define o seguinte
procedimento

(A) aplicar curativo oclusivo, sobre ambos os olhos para
limitar movimentos.

(B) efetuar pressão no globo ocular.

(C) retirar corpos estranhos.

(D) recolocar no lugar o globo ocular protuso.

(E) lavar abundantemente com soro glicosado estéril,
continuar a irrigação durante o transporte.

77. No atendimento de emergência, um procedimento
prioritário na avaliação primária é

(A) proteção contra a hipertermia.

(B) aplicação da escala de coma de Glasgow.

(C) exame complexo e detalhado da cabeça aos pés.

(D) pesquisar história com o próprio paciente, família ou
testemunhas para obtenção de informações.

(E) manobras de Chin Lift e Jaw Trust, para o
posicionamento correto da língua e para a abertura
da boca nas vítimas de trauma.

_________________________________________________________

78. No Sistema de Informação em Saúde, os agravos de
notificação e investigação epidemiológicas são registrados
como

(A) SIM (Sistema de Informação de Mortalidade).

(B) SINAN (Sistema de Informação de Agravos de
Notificação).

(C) SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos
Vivos).

(D) SIH (Sistema de Informações Hospitalares).

(E) SIA (Sistema de Informações Ambulatoriais).
_________________________________________________________

79. Nos serviços de limpeza pública, a etapa de destinação
final dos resíduos sólidos é definida por:

(A) limpeza de lougradouros.

(B) acondicionamento.

(C) coleta.

(D) tratamento.

(E) raspagem de sarjetas.
_________________________________________________________

80. No controle da epidemia da Dengue, nos casos suspeitos
de autoctonia, deve-se realizar, de forma imediata

(A) o bloqueio com vacina da febre amarela.

(B) a instalação de precauções tipo respiratória.

(C) o controle dos criadouros e a busca ativa de casos.

(D) a aplicação de imunoglobulina humana específica.

(E) desinfecção terminal e concorrente.
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