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I N S T R U Ç Õ E S

A C D E

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Concurso Público para provimento de cargos de

PROVA 1 - OBJET IVA

- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 70 questões, numeradas de 1 a 70.

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

Técnico Legislativo - Atribuição Agente de Serviços Legislativos
Paramédicos

Técnico em Enfermagem

Pr imei ra Par te
Segunda Par te
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2 CADEP-Primeira Parte11

PORVA 1 – OBJETIVA

1a PARTE – LÍNGUA PORTUGUESA

Atenção: As questões de números 1 a 7 baseiam-se no texto
apresentado abaixo.

Não faltam críticos que procuram dar maior relevo aos
maus efeitos do contato, nos antigos engenhos patriarcais do
Brasil, de brancos com negros, achando que a escravidão deve
ter estimulado, ao menos nos brancos que mais diretamente se
aproveitavam dela, um individualismo despótico; e também
indolência e aversão ao trabalho manual. E até certo ponto é
uma crítica justa que aqui também foi esboçada.

Mas o que não se pode negar é que a cultura brasileira
muito se enriqueceu com a vida o tanto em comum dos meninos
brancos com negros e pretas velhas de quem ouviam histórias
cheias de uma humanidade e uma doçura superior a tudo que
se poderia encontrar nas histórias dos livros escolares à
européia, quase sempre convencionais. A escravidão facilitou,
por outro lado, às classes dirigentes um ócio que os de mais
talento aproveitavam para melhor estudar os métodos de
destruir o próprio feudalismo a cuja sombra haviam nascido e
desenvolver a democracia no Brasil – uma democracia baseada
sobre um tal conhecimento e uma tão profunda experiência das
chamadas superioridades e inferioridades biológicas de raça ou
de classe que estas passaram a ser tidas pelo que realmente
são: artifícios, preconceitos, invenções.

Vários dos homens que se tornaram expressões de força
democrática, na vida brasileira – homens como foram Joaquim
Nabuco e Sílvio Romero, no século passado, ou como José Lins
do Rego e Cícero Dias –, foram produtos do velho sistema
agrário-patriarcal do Brasil. Todos é como se confirmassem as
observações de Phillips sobre o sistema de plantação que
estudou na América: sistema no qual “nota-se menos desse
egoísmo e dessa indiferença que hoje em dia ordinariamente
prevalece nas fábricas, onde as máquinas poderosas marcam o
compasso à vida; onde os empregadores não têm relações com
os empregados a não ser nas horas de trabalho”.

(Gilberto Freyre. Interpretação do Brasil. Coleção Documentos
Brasileiros. José Olympio: Rio de Janeiro, 1947, p.135-136)

1. Infere-se corretamente do texto que

(A) a cultura brasileira recebeu influência de valores
europeus por meio da educação oferecida aos filhos
dos senhores de engenho, muitos dos quais se
tornaram nomes de projeção como símbolos de uma
cultura de base escravocrata.

(B) o individualismo dos senhores de engenho,
associado à maneira despótica de tratar os
escravos, foi a base em que se estabeleceram as
diferenças de raça e de classes sociais até hoje
existentes no Brasil.

(C) autores hoje prestigiados como expoentes da cultura
brasileira sofreram preconceitos por sua origem e
por desconsiderarem o desprezo ao trabalho
manual, que se mantém na visão do brasileiro.

(D) filhos dos senhores de engenho cresciam imbuídos
de uma visão preconceituosa, manifestada em
atitudes racistas, apesar do convívio diário com as
pretas velhas nas casas-grandes.

(E) o contato entre senhores e escravos nos engenhos
fez surgir um modo de ser e de ver um mundo
calcado em relações pessoais e não somente nos
resultados econômicos do trabalho.

2. Entende-se corretamente o 3o parágrafo do texto como

(A) ressalva necessária à clareza do desenvolvimento,
especialmente em relação ao que se afirma no 1o

parágrafo, quanto à observação de tratar-se de
crítica justa.

(B) conclusão previsível, marcada pela comparação
entre um sistema patriarcal de base escravocrata (1o

e 2o parágrafos) e a situação industrial, onde as
máquinas poderosas marcam o compasso à vida.

(C) argumento que vem apoiar o que é dito no parágrafo
anterior, assinalado pela contraposição implícita em
por outro lado.

(D) explicação necessária ao que é dito no 1o parágrafo,
por serem citadas figuras ilustres da vida brasileira,
que foram produtos do velho sistema agrário-
patriarcal do Brasil.

(E) informação contraditória à referência ao contato
entre meninos brancos e pretas velhas (2o

parágrafo) e a um sistema patriarcal que sobrevivia
desse egoísmo e dessa indiferença.

_________________________________________________________

3. O texto é construído a partir de

(A) aceitação total, baseada em fatos históricos e
culturais, da influência, até certo ponto prejudicial,
que foi deixada na sociedade brasileira pelo regime
escravocrata.

(B) análise da situação sociocultural brasileira em um
regime de base patriarcal, apontando-se aspectos
negativos e positivos da escravização do negro.

(C) estudo detalhado das condições em que se
desenvolveu a integração de brancos e negros à
época da escravidão, para justificar o individualismo
ocioso da classe dominante.

(D) observações de caráter científico a respeito da
formação da sociedade brasileira, com base na
economia decorrente de um regime agrário-pastoril.

(E) visão crítica, compartilhada por cientistas estran-
geiros, dos problemas socioeconômicos brasileiros,
oriundos de um regime patriarcal e escravocrata.

_________________________________________________________

4. É correto identificar no contexto relação de oposição
semântica entre os seguintes pares de expressões:

(A) humanidade e doçura // egoísmo e indiferença.

(B) brancos e negros // superioridades e inferioridades
[...] de raça ou de classe.

(C) individualismo despótico // indolência e aversão ao
trabalho manual.

(D) engenhos patriarcais // classes dirigentes.

(E) expressões de força democrática // produtos do
velho sistema agrário-patriarcal.
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CADEP-Primeira Parte11 3

5. ... que estas passaram a ser tidas pelo que realmente são:
artifícios, preconceitos, invenções.   (final do 2o  parágrafo)

Os dois-pontos introduzem, no contexto,

(A) segmento que restringe o sentido da afirmação
anterior.

(B) repetição estilística, porém desnecessária, da
mesma afirmativa.

(C) realce pelo emprego da gradação de sentido dos
vocábulos.

(D) enumeração de caráter explicativo.

(E) caracterização de declaração textual de outro
interlocutor.

_________________________________________________________

6. Todos é como se confirmassem as observações de
Phillips sobre o sistema de plantação que estudou na
América...   (3o parágrafo)

Considere as afirmativas feitas a respeito do período
acima:

I. Observa-se uma quebra na estrutura sintática,
considerando-se o processo de subordinação das
orações.

II. A frase grifada denota condição subjetiva, como
hipótese apresentada pelo autor.

III. Não haverá alteração do sentido original se for feita
a seguinte alteração: Todos parecem confirmar as
observações de Phillips...

Está correto o que se afirma em

(A) I, somente.

(B) III, somente.

(C) I e II, somente.

(D) II e III, somente.

(E) I, II e III.
_________________________________________________________

7. A forma do verbo colocado entre parênteses deverá
preencher corretamente no singular a lacuna da frase:

(A) Não ...... (faltar) em muita casa-grande dos senhores
de engenho importantes bibliotecas.

(B) O regime agrário-patriarcal do Brasil, baseado na
mão-de-obra escrava,  ......  (criar) idéias preconcei-
tuosas em relação ao trabalho manual.

(C) Deve-se a alguns senhores de engenho excelentes
obras que se ...... (escrever) sobre a vida na região.

(D) ......-se (Explicar) como sobrevivência do sistema
escravocrata as opções por carreiras consideradas
dignas de gente bem-nascida.

(E) Filhos de ilustres famílias, enriquecidas com o cultivo
da cana-de-açúcar, ......  (ir) estudar na Europa.

Atenção: As questões de números 8 a 14 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

Até 2050, a expectativa de vida dos brasileiros, hoje de

71,7 anos, deve aumentar em uma década, conforme o IBGE,

alcançando um índice semelhante ao dos japoneses (que, por

sua vez, terão atingido uma expectativa de 85 anos). No

passado, devia-se a curva ascendente da longevidade

sobretudo a progressos básicos, como o acesso universal a

vacinas ou à água tratada. A ascensão dos próximos anos será

produzida por um fenômeno muito mais complexo – o progresso

da medicina em novos campos, como o da prevenção de

doenças pela análise do DNA, cirurgias até agora tecnicamente

impossíveis e pesquisas para determinar com precisão o papel

da má alimentação no surgimento de certas doenças.

O “papy boom”, nome dado ao choque demográfico que o

envelhecimento da população provocará nos próximos anos

(numa contraposição ao “baby boom” pós-II Guerra Mundial),

terá um impacto ainda não equacionado na economia, afetando

o futuro dos sistemas de aposentadoria. Se é difícil imaginar

como a sociedade sustentará os futuros aposentados, é bem

mais fácil prever a situação de saúde que eles terão: estarão

em condições físicas bem melhores do que as gerações

anteriores. Festejar o centésimo aniversário, privilégio

atualmente de apenas 0,01% da população brasileira, será

regalia para uma parcela bem maior em 2050. Segundo

estimativas da Organização Mundial de Saúde, o número de

centenários no mundo chegará a 2,2 milhões, quinze vezes

mais do que o registrado atualmente. O Brasil deve alcançar a

nona posição nesse ranking.

É justamente entre os centenários que pesquisadores vêm

descobrindo lições preciosas a respeito dos fatores decisivos

para uma vida prolongada e saudável. 0 papel da genética está

cada vez mais bem estabelecido. Os estudos indicam que, até

os 80 anos, muitos fatores individuais influem na longevidade;

depois dos 80, a genética é fundamental. A biologia molecular

tem ajudado a entender a predisposição de algumas pessoas a

desenvolver doenças que afetam a saúde e a longevidade.

Entretanto, a chave do envelhecimento bem-sucedido, com

qualidade de vida, não está na ausência de doenças e, sim, na

preocupação que o indivíduo tem com a manutenção do bem-

estar desde a idade adulta.

(Adaptado de Roberta Viganó, Veja, 25 de outubro de 2006,
p. 144-146)
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4 CADEP-Primeira Parte11

8. De acordo com o texto,

(A) a exígua porcentagem de pessoas centenárias,
especialmente no Brasil, não permite que
pesquisadores cheguem a conclusões seguras a
respeito do papel da genética na longevidade.

(B) a inexistência de problemas de saúde em pessoas
idosas é devida necessariamente à constituição
genética, fato comprovado por dados obtidos entre
os familiares.

(C) o envelhecimento com qualidade resulta de cuidados
com a saúde, a partir de certa idade, além da
contribuição dos fatores genéticos.

(D) a predisposição genética de certa porcentagem da
população em não desenvolver doenças ainda não
está bem explicada, apesar das inúmeras pesquisas
a respeito.

(E) o acesso a medicamentos que combatem com
eficácia os efeitos danosos de doenças graves
permitiu a existência de um maior número de
pessoas  centenárias.

_________________________________________________________

9. A afirmativa correta em relação ao texto é:

(A) Pesquisa genética e desenvolvimento tecnológico
permitirão a um maior número de pessoas vida mais
longa e saudável.

(B) Saneamento básico e medicamentos preventivos da
ocorrência de doenças contagiosas são
fundamentais, atualmente, para o envelhecimento da
população.

(C) Alimentação adequada, em qualquer idade, embora
possa garantir a saúde da população, é insuficiente
para determinar a longevidade.

(D) O “papy boom” desencadeia, em nossos dias, os
mesmos cuidados preventivos de saúde decorrentes
do “baby boom”, após a II Guerra Mundial.

(E) A Organização Mundial de Saúde, considerando o
envelhecimento da população, deverá prever novos
sistemas de aposentadoria, no mundo todo.

_________________________________________________________

10. Os segmentos abaixo identificam no contexto relação
sintático-semântica de causa e conseqüência, respectiva-
mente, EXCETO:

(A) progressos básicos e curva ascendente da
longevidade, no passado.

(B) progresso da medicina em novos campos e aumento
do tempo médio de vida nos próximos anos.

(C) envelhecimento da população e choque demográfico
nos próximos anos.

(D) situação dos sistemas de aposentadoria em 2050 e
condições físicas e de saúde dos aposentados.

(E) preocupação com a manutenção do bem-estar e
envelhecimento bem-sucedido.

11. A alteração no emprego dos sinais de pontuação está
INCORRETA na frase:

(A) ... deve aumentar em uma década, conforme o
IBGE, alcançando um índice semelhante ao dos
japoneses...

... deve aumentar em uma década – conforme o
IBGE –, alcançando um índice semelhante ao dos
japoneses...

(B) ... ao dos japoneses (que, por sua vez, terão atingido
uma expectativa de 85 anos).

... ao dos japoneses que, por sua vez, terão atingido
uma expectativa de 85 anos.

(C) ... será produzida por um fenômeno muito mais
complexo – o progresso da medicina em novos
campos...

... será produzida por um fenômeno muito mais
complexo: o progresso da medicina em novos
campos...

(D) ... nos próximos anos (numa contraposição ao “baby
boom” pós-II Guerra Mundial)

... nos próximos anos – numa contraposição ao
“baby boom” pós-II Guerra Mundial –

(E) O Brasil deve alcançar a nona posição nesse
ranking.

O Brasil, deve alcançar a nona posição, nesse
ranking.

_________________________________________________________

12. ... como o acesso universal a vacinas ou à água tratada.
(1o  parágrafo)

O mesmo tipo de regência encontra-se no segmento,
também grifado, abaixo:

(A) ... a expectativa de vida dos brasileiros...

(B) ... devia-se a curva ascendente da longevidade...

(C) ... como o da prevenção de doenças...

(D) ... que o envelhecimento da população provocará
nos próximos anos...

(E) ... o número de centenários no mundo chegará a 2,2
milhões...
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13. O fator genético é determinante na longevidade.
Hábitos de vida saudáveis retardam o processo de
envelhecimento.

Articulando-se as duas frases em um único período,
iniciado por Hábitos de vida saudáveis retardam o
processo de envelhecimento, respeitam-se correção,
lógica e coesão da seguinte forma:

(A) muito embora o fator genético seja determinante na
longevidade.

(B) enquanto que o fator genético seja determinante na
longevidade.

(C) caso o fator genético seja determinante na
longevidade.

(D) na medida em que o fator genético é determinante
na longevidade.

(E) visto que o fator genético é determinante na
longevidade.

_________________________________________________________

14. O envelhecimento da população deverá provocar
comprometimento do futuro dos sistemas de previdência.
Para evitar o comprometimento do futuro dos sistemas de
previdência, é necessária a reformulação dos sistemas de
previdência, no sentido de controlar o comprometimento
do futuro dos sistemas de previdência .

Para garantir correção à frase acima, evitando-se
repetições viciosas, devem ser feitas as substituições dos
segmentos grifados, respectivamente, por

(A) evitar-lhe - destes - esse

(B) evitá-lo - desses - aqueles

(C) o evitar - deles - este

(D) evitá-lo - destes - aquele

(E) evitá-la - dela - esses
_________________________________________________________

15. A concordância verbo-nominal está inteiramente
respeitada na frase:

(A) Como se tratavam de analisar as atitudes morais, o
grupo de pesquisadores colocaram os participantes
diante de situações imaginárias de grande conflito.

(B) A proposta dos pesquisadores para avaliar os
julgamentos morais feitos pelas pessoas simulavam
situações de forte conflito emocional.

(C) Criava-se nesse estudo situações imaginárias de
forte apelo emocional, para que os cientistas
avaliassem as opções dos voluntários.

(D) Para os cientistas, a separação das ações que
envolvem escolhas entre o bem e o mal tem base
biológica, moldada pela evolução.

(E) Participantes da pesquisa, que haviam sofrido lesão
de uma área específica do cérebro, raciocinava de
maneira prática, desligado das emoções.

LEGISLAÇÃO

16. No que concerne aos direitos e garantias fundamentais, é
correto afirmar que

(A) a criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas dependem de autorização do Poder
Público.

(B) o preso não tem direito à identificação dos
responsáveis por seu interrogatório policial, porém
tem o direito de saber quem fez sua prisão.

(C) é assegurada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva.

(D) conceder-se-á mandado de injunção para a
retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo
por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

(E) são gratuitas as ações de habeas corpus e mandado
de segurança e, na forma da lei, os atos necessários
ao exercício da cidadania.

_________________________________________________________

17. Considere as seguintes afirmativas sobre as medidas
provisórias, com força de lei, editadas pelo Presidente da
República:

I. É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria relativa a direito processual civil.

II. As medidas provisórias terão sua votação iniciada
na Câmara dos Deputados.

III. É possível a reedição, na mesma sessão
legislativa, de medida provisória que tenha sido
rejeitada.

IV. É possível a edição de medidas provisórias sobre
matéria relativa a partidos políticos.

De acordo com a Constituição Federal de 1988 está
correto o que se afirma APENAS em:

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

_________________________________________________________

18. No que concerne à responsabilidade do Presidente da
República, é certo que

(A) enquanto não sobrevier sentença condenatória, nos
crimes de responsabilidade, o Presidente da
República não estará sujeito a prisão.

(B) admitida a acusação contra o Presidente da
República, por dois terços da Câmara dos
Deputados, será ele submetido a julgamento perante
o STF nas infrações penais comuns e nos crimes de
responsabilidade.

(C) havendo afastamento do Presidente da República de
suas funções, se decorrido o prazo de oitenta dias o
julgamento não estiver concluído, cessará o
afastamento, sem prejuízo do regular prosseguimento
do processo.

(D) são crimes de responsabilidade, dentre outros, os
atos do Presidente da República que atentem contra
a Constituição Federal e contra a lei orçamentária.

(E) na vigência de seu mandato, ele pode ser
responsabilizado por atos estranhos ao exercício de
suas funções.
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6 CADEP-Primeira Parte11

19. A promoção de Magistrado de entrância para entrância,
alternadamente, por antiguidade e merecimento, atenderá,
dentre outras, à seguinte norma:

(A) aferição do merecimento conforme o desempenho e
pelos critérios subjetivos de produtividade e presteza
no exercício da jurisdição.

(B) é obrigatória a promoção do juiz que figure por duas
vezes consecutivas e quatro alternadas em lista de
merecimento.

(C) na apuração da antiguidade, o tribunal somente
poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto
fundamentado da maioria simples de seus membros,
conforme procedimento próprio, assegurada ampla
defesa.

(D) a retenção de autos de forma injustificada pelo juiz
além do prazo legal não impede a sua promoção,
ficando o problema restrito à procedimento
administrativo disciplinar perante o Tribunal a que
ele pertencer.

(E) a promoção por merecimento pressupõe dois anos
de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz
a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta,
salvo se não houver com tais requisitos quem aceite
o lugar vago.

_________________________________________________________

20. No que concerne à Administração Pública, é correto
afirmar que

(A) são princípios da Administração Pública expressamente
previstos na Constituição Federal de 1988 a legalidade, a
pessoalidade, a razoabilidade, a publicidade, a eficiência
e a moralidade.

(B) as funções de confiança e os cargos em comissão
destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento.

(C) os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis, em regra, apenas aos brasileiros natos
que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

(D) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público serão computados e acumulados para fins
de concessão de acréscimos ulteriores.

(E) a proibição de acumulação de cargos públicos não
se estende às fundações e sociedades de economia
mista.

_________________________________________________________

21. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-
Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão
sucessivamente chamados ao exercício da presidência

(A) o Presidente da Câmara dos Deputados, o do
Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

(B) o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos
Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.

(C) o Ministro da Fazenda, o Presidente da Câmara dos
Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo
Tribunal Federal.

(D) o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o do
Senado Federal e o da Câmara dos Deputados.

(E) o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o da
Câmara dos Deputados e o do Senado Federal.

22. De acordo com a Lei no 8.112/90, a vacância do cargo
público decorrerá, dentre outras hipóteses, de

(A) aposentadoria, promoção e reversão.

(B) exoneração, demissão e nomeação.

(C) readaptação, promoção e posse em outro cargo
inacumulável.

(D) aproveitamento, falecimento e readaptação.

(E) posse em outro cargo inacumulável, exoneração e
recondução.

_________________________________________________________

23. De acordo com a Lei no 8.112/90, com relação ao
provimento de cargo público é certo que

(A) será tornado sem efeito o ato de provimento se a
posse não ocorrer no prazo  de trinta dias contados
da publicação deste ato de provimento.

(B) o gozo dos direitos políticos e a idade mínima de
dezoito anos não são requisitos básicos para a
investidura em cargo público.

(C) serão reservadas às pessoas portadoras de
deficiência até trinta por cento das vagas oferecidas
no concurso.

(D) as instituições de pesquisa científica e tecnológica
federais não poderão prover seus cargos com
professores, técnicos e cientistas estrangeiros, por
expressa vedação legal.

(E) a investidura em cargo público ocorrerá com o
efetivo exercício, que deverá ocorrer no prazo
máximo de vinte dias contados da publicação da
data da posse.

_________________________________________________________

24. Considere as seguintes assertivas a respeito do
vencimento e da remuneração:

I. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo
exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

II. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens de caráter permanente, é irredutível.

III. Salvo algumas exceções, nenhum desconto incidirá
sobre a remuneração ou provento.

IV. Vencimento é a remuneração do cargo efetivo,
acrescida das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei.

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

(A) I e IV.

(B) II e III.

(C) I, II e IV.

(D) I e III.

(E) II, III e IV.
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25. Mário, servidor público federal estável, recusou-se a
atualizar seus dados cadastrais quando solicitado pela
autoridade competente. Neste caso, de acordo com a
Lei no 8.112/90, em regra, Mário está sujeito à penalidade
de

(A) suspensão, que terá seu registro cancelado, após o
decurso de 2 anos de efetivo exercício, se Mário não
praticar, nesse período, nova infração disciplinar.

(B) advertência, que terá seu registro cancelado, após o
decurso de 2 anos de efetivo exercício, se Mário não
praticar, nesse período, nova infração disciplinar.

(C) suspensão, que terá seu registro cancelado, após o
decurso de 3 anos de efetivo exercício, se Mário não
praticar, nesse período, nova infração disciplinar.

(D) advertência, que terá seu registro cancelado, após o
decurso de 3 anos de efetivo exercício, se Mário não
praticar, nesse período, nova infração disciplinar.

(E) suspensão, que não terá seu registro cancelado uma
vez que todas as penalidades praticadas por
servidores públicos ficam registradas em seu
assentamento individual.

_________________________________________________________

26. De acordo com a Lei no 8.112/90, detectada a qualquer
tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou
funções públicas, a autoridade competente notificará o
servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para
apresentar opção no prazo

(A) de dez dias, prorrogável uma única vez por igual
período, contados da data da ciência e, na hipótese
de omissão, adotará procedimento sumário para a
sua apuração e regularização imediata.

(B) de dez dias, prorrogável uma única vez por igual
período, contados da data da ciência e, na hipótese
de omissão, adotará procedimento ordinário para a
sua apuração e regularização imediata.

(C) improrrogável de trinta dias, contados da data da
ciência e, na hipótese de omissão, adotará
procedimento sumário para a sua apuração e
regularização imediata.

(D) improrrogável de trinta dias, contados da data da
ciência e, na hipótese de omissão, adotará
procedimento ordinário para a sua apuração e
regularização imediata.

(E) improrrogável de dez dias, contados da data da
ciência e, na hipótese de omissão, adotará
procedimento sumário para a sua apuração e
regularização imediata.

_________________________________________________________

27. De acordo com a Lei no 8.112/90, quando o pai e mãe
forem servidores públicos e viverem em comum, o salário-
família será pago

(A) a ambos os servidores, sendo que ao pai e à mãe
equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta
destes, os representantes legais dos incapazes.

(B) a um deles, sendo que ao pai e à mãe equiparam-se
o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os
representantes legais dos incapazes.

(C) a ambos os servidores, sendo que ao pai e à mãe
equiparam-se apenas os representantes legais dos
incapazes, por expressa determinação legal.

(D) obrigatoriamente ao pai, por ser o genitor da família,
sendo que ao pai equipara-se apenas o padrasto.

(E) a um deles, sendo que ao pai e à mãe equiparam-se
apenas o padrasto e a madrasta, por expressa
determinação legal.

28. Considere os seguintes bens e serviços:

I. Aqueles produzidos ou prestados por empresas
brasileiras de capital nacional.

II. Aqueles produzidos ou prestados por empresas
brasileiras.

III. Aqueles produzidos ou prestados por empresas
que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.

IV. Aqueles produzidos no País.

No procedimento licitatório, de acordo com a
Lei no 8.666/93, em igualdade de condições, como critério
de desempate, será assegurada preferência,
sucessivamente, dos bens e serviços indicados nas
assertivas

(A) I, IV, II e III.

(B) I, II, IV e III.

(C) IV, II, I e III.

(D) III, II, I e IV.

(E) II, I, IV e III.
_________________________________________________________

29. Para os fins da Lei no 8.666/93, considera-se o conjunto
dos elementos necessários e suficientes à execução
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes
da Associação Brasileira de Normas Técnicas − ABNT,

(A) a Execução direta.

(B) a Execução indireta.

(C) o Projeto Básico.

(D) o Projeto Legal.

(E) o Projeto Executivo.
_________________________________________________________

30. De acordo com a Lei no 8.666/93, a Concorrência é a
modalidade de licitação entre

(A) interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até dez dias anteriores à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.

(B) interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.

(C) quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital
para execução de seu objeto.

(D) quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição
de prêmios ou remuneração aos vencedores.

(E) interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em
número mínimo de três pela unidade administrativa.
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CONHECIMENTOS GERAIS

31. MINUSTAH, General-de-Brigada Carlos Alberto dos
Santos Cruz, acompanhou o patrulhamento de ruas no
bairro Cité Soleil. O primeiro lugar visitado foi um prédio
ocupado pelo contingente uruguaio, onde os militares
faziam um trabalho de fortificação da edificação que foi
quase totalmente destruída pelas forças adversas. Em
seguida, visitou o Ponto Forte 21 e prosseguiu
reconhecendo a área de atuação do BRABAT com o
objetivo de avaliar as condições para possível emprego do
componente militar da MINUSTAH.” Esse texto oficial do
Exercito Brasileiro refere-se às suas atividades em uma
Missão de Paz da ONU

(A) na Jamaica.

(B) na Guiné-Bissau.

(C) na Libéria.

(D) no Chipre.

(E) no Haiti.
_________________________________________________________

32. Sérgio Bermudes publicou no IG, em 09 de março, um
artigo em que trata de acontecimentos paralelos à morte
do menino João Hélio. O primeiro período do texto tem a
seguinte abertura: “O policial chorou. Não conseguiu
transmitir à base a notícia do martírio do pequeno João
Hélio. O garoto, preso ao cinto de segurança do
automóvel, roubado da sua mãe, foi arrastado e mutilado
pelos bandidos, até a decapitação. Pela segunda vez vi
um policial chorar”. O crime tratado pelo autor aconteceu
na cidade de(o)

(A) Campinas.

(B) Vitória.

(C) Rio de Janeiro.

(D) São Paulo.

(E) Recife.
_________________________________________________________

33. Um dos escritores da Academia Brasileira de Letras
contabilizou, até o final de 2006, a venda de 85 milhões de
exemplares de suas obras no mundo. Entre seus livros
mais conhecidos estão "Brida", "O alquimista" e "Diário de
um mago". Atuou também no teatro, jornalismo e na
música, onde compôs sucessos como "Gita" e "Eu nasci
há dez mil anos atrás". O nome desse escritor brasileiro é

(A) Paulo Coelho.

(B) Luis Fernando Veríssimo.

(C) Astragésilo de Athaide.

(D) José Sarney.

(E) Ignácio de Loyola Brandão.

34. No dia 22 de fevereiro deste ano, o bispo Luís Flávio
Cappío protocolou uma carta ao presidente Luis Inácio
Lula da Silva, dando continuidade à sua luta contra a obra
que motivou a sua greve de fome em 2005. Para o
religioso, "apesar da abertura do diálogo, o governo se
manteve fechado na proposta de realizar as obras. Nós
não percebemos mudança na atitude do governo. Por
enquanto, esse diálogo tem sido de surdos". Ele refere-se
às obras de

(A) duplicação da rodovia BR 356, que corta terras
indígenas.

(B) construção de gasoduto que cortará todo o território
brasileiro.

(C) pavimentação da transamazônica de Porto Velho a
Calli.

(D) transposição das águas do rio São Francisco.

(E) uma ferrovia na região do Pantanal de Mato Grosso
do Sul.

_________________________________________________________

35. O atletismo brasileiro teve um grande reforço mas
disputas dos Jogos Panamericanos que foram realizados
este ano no Rio de Janeiro. Uma especialista em saltos,
que ficou três anos longe do atletismo, suspensa por
resultado positivo num exame antidoping, voltou a treinar
e venceu a prova de salto em distância do Meeting de
Atletismo de Valência (Espanha) em fevereiro e, em
março, conseguiu a sua segunda melhor marca no salto
triplo no Festival de Velocidade e Saltos realizado em São
Paulo. O nome dessa atleta é

(A) Keila Costa.

(B) Maurren Maggi.

(C) Thatiana Ignácio.

(D) Mariana Ohata.

(E) Lucimar Moura.
_________________________________________________________

36. No dia 12 de março deste ano, os jornais noticiavam que a
MP 333 estava trancando a pauta do plenário do Senado,
onde 17 matérias aguardavam para serem apreciadas
naquela semana. A maior parte dos recursos da Medida
Provisória, R$ 231,2 milhões, estava destinada ao
Ministério da Saúde para prevenção e combate à
pandemia de influenza . O dinheiro destinou-se a ações
como compra do medicamento antiviral Tamiflu e de
equipamentos para a adequação de laboratórios. A
pandemia de influenza é popularmente conhecida por

(A) mal da vaca louca.

(B) febre aftosa.

(C) brucelose.

(D) gripe aviária.

(E) leptospirose.
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2a Parte

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

37. É prescrito 750 (setecentos e cinqüenta) mL de soro
glicosado 5 (cinco)%, com gotejamento de 31 (trinta e
uma) a 32 (trinta e duas) gotas por minuto. Para atender a
essa prescrição, o soro será administrado em

(A) 8 (oito) horas.
(B) 6 (seis) horas.
(C) 5 (cinco) horas.
(D) 9 (nove) horas.
(E) 12 (doze) horas.

_________________________________________________________

38. Um cuidado a ser observado em relação a venóclise é

(A) retirar o dispositivo de punção e providenciar outra
via de acesso, na presença de sinais flogísticos.

(B) trocar os acessos venosos periféricos em intervalos
de 5 (cinco) dias e sempre que necessário.

(C) duplicar a velocidade do gotejamento da solução,
em caso de atraso de infusão.

(D) puncionar, de preferência, veias de maior calibre
decorrentes da dilatação inflamatória.

(E) puncionar veias de fácil acesso e em local próximo
das articulações.

_________________________________________________________

39. No ambulatório existe frasco de 1 (um) mL contendo 4 (qua-
tro) mg de um medicamento. Para administrar 0,8 (zero
vírgula oito) mg desse medicamento é necessário aspirar
do frasco

(A) 0,1 (zero virgula um) mL.
(B) 0,2 (zero virgula dois) mL.
(C) 0,4 (zero virgula quatro) mL.
(D) 0,5 (zero virgula cinco) mL.
(E) 0,8 (zero virgula oito) mL.

_________________________________________________________

40. Consta na prescrição médica, de um adulto sem restrição
hídrica, a administração de 3 (três) milhões de penicilina
cristalina. No frasco contendo 5 (cinco) milhões do
medicamento em pó é injetado 8 (oito) ml de diluente.
Nesta situação, o técnico de enfermagem deve

(A) aplicá-la diluída em 30 (trinta) mL de soro fisiológico.

(B) aplicá-la diluída em 20 (vinte) mL de soro glicosado
5 (cinco)%.

(C) considerar, que após a diluição, o total da solução
aumenta em 1 (um) mL.

(D) aspirar 4,8 (quatro virgula oito) mL da solução.

(E) aspirar 6 (seis) mL da solução.
_________________________________________________________

41. Ao preparar e administrar medicação por via oral e
sublingual, um cuidado a ser observado é

(A) orientar o cliente para mastigar parcialmente o compri-
mido sublingual, antes de colocá-lo sob a língua.

(B) orientar o cliente para beber água logo após
administrar o medicamento sublingual.

(C) promover a higiene oral logo após a administração
por via sublingual para o conforto do cliente.

(D) segurar, na altura dos olhos, o recipiente que
receberá o medicamento liquido a ser depositado do
frasco gotejador.

(E) ministrar vários medicamentos simultaneamente,
com o objetivo de favorecer as interações medica-
mentosas.

42. Um cliente apresenta uma ferida limpa, não infectada,
pequena quantidade de exsudato e áreas de necrose.
Nesta situação, a cobertura de curativo que tem a
propriedade de desbridamento é

(A) clorohexidine.
(B) filme de poliuretano.
(C) ácido graxo essencial.
(D) hidrogel.
(E) PVP-I.

_________________________________________________________

43. Na verificação dos sinais vitais de um cliente logo após
cateterismo cardíaco, cuja via de acesso foi o membro
superior direito, um dos procedimentos que o técnico de
enfermagem deve realizar é

(A) aferir a pressão arterial no membro superior direito e
compará-la com a do esquerdo.

(B) verificar o pulso na artéria radial esquerda.

(C) colocar o diafragma do estetoscópio em local abaixo
do curativo da incisão, na verificação da pressão
arterial.

(D) comparar a temperatura axilar direita com a oral.

(E) colocar o diafragma do estetoscópio em local acima
do curativo da incisão, na verificação da pressão
arterial.

_________________________________________________________

44. No ambulatório sem sistema de oxigênio em rede é
prescrito ao cliente com 32 (trinta e duas) respirações por
minuto, a administração de oxigênio 2 (dois) litros por
minuto por meio de cânula nasal. Para esta situação,
recomenda-se

(A) iniciar a oxigenoterapia em altas doses e, após
melhora da dispnéia, regular o fluxômetro de acordo
com a prescrição médica.

(B) realizar o procedimento com o cliente na posição de
Trendelemburg.

(C) manusear a fonte de oxigênio de forma cautelosa e
longe de fontes de combustão.

(D) introduzir a cânula mais profundamente se o cliente
apresentar reflexo de deglutição.

(E) homogeneizar o oxigênio movimentando o cilindro
de cima para baixo e vice-versa, antes de iniciar a
oxigenoterapia.

_________________________________________________________

45. No ambulatório é solicitado exame de urocultura para
cliente que refere ardor à micção. Um dos procedimentos
a ser executado pelo técnico de enfermagem é

(A) coletar amostra de urina por jato médio.

(B) realizar o cateterismo vesical com sonda de alívio
(uretrovesical simples) e coletar amostra.

(C) realizar o cateterismo vesical com sonda de Foley e
coletar amostra.

(D) orientar o cliente para colocar amostra da urina de
24 (vinte e quatro) horas em recipiente estéril.

(E) orientar o cliente para colocar amostra da urina em
recipiente estéril contendo meio de cultura.
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46. De acordo com o Ministério da Saúde, consideram-se
doenças de notificação compulsória nacional:

(A) sífilis, tétano e cancro de Ducrey.

(B) dengue, poliomielite e febre maculosa.

(C) AIDS, rubéola e caxumba.

(D) varicela, blastomicose e cólera.

(E) tuberculose, raiva humana e febre amarela.
_________________________________________________________

47. Consideram-se doenças imunopreveníveis:

(A) tuberculose e hepatite A. B e C.

(B) tétano, toxoplasmose e meningite A.

(C) poliomielite, leptospirose e leishmaniose.

(D) febre tifóide, febre amarela e rubéola.

(E) difteria, sarampo e malária.
_________________________________________________________

48. De acordo com a NR (Norma Regulamentadora) – 32 do
Ministério do Trabalho e Emprego, o programa de
prevenção de riscos ambientais (PPRA) referente aos
riscos biológicos deve ser reavaliado

I. sempre que se produza uma mudança nas condi-
ções de trabalho, que possa alterar a exposição
aos agentes biológicos.

II. quando a análise dos acidentes e incidentes assim
o determinar.

III. uma vez ao ano.

IV. duas vezes ao ano.

V. a cada dois anos.

É correto o que consta, apenas, em

(A) I, II e III.

(B) I e II.

(C) I, II e IV.

(D) I e V.

(E) II e V.
_________________________________________________________

49. Nas medidas de proteção referente aos riscos biológicos,
recomendada pela NR 32 do Ministério do Trabalho e
Emprego, um dos papéis do empregador é

(A) nos postos de trabalho, vetar o ato de fumar e
permitir o uso de adornos discretos e o manuseio de
lentes de contato.

(B) permitir o uso de calçados abertos em ambientes
com temperatura igual ou maior a 30 (trinta) graus.

(C) orientar os trabalhadores para não saírem do local
de trabalho com os equipamentos de proteção
individual e as vestimentas utilizadas em suas
atividades laborais.

(D) otimizar a hora de trabalho dos funcionários
permitindo a guarda e o consumo de alimentos e
bebidas nos postos de trabalho.

(E) debitar, conforme decisão da convenção empregado/
empregador, as vestimentas e os equipamentos de
proteção individual.

50. São considerados fatores de risco de acidente vascular
encefálico ou cerebral:

(A) obesidade, tabagismo e disfunção parkinsoniana.

(B) hipertensão arterial, Diabetes mellitus e alcoolismo.

(C) arritmia cardíaca, disritmia cerebral e hipertensão
arterial.

(D) dislipidemia, Diabetes mellitus e decorticação cerebral.

(E) hipercolesterolemia, tabagismo e decorticação cerebral.
_________________________________________________________

51. A litotripsia é um procedimento que tem por finalidade

(A) cauterizar o tecido renal lesado.

(B) facilitar a passagem do ureteroscópio para retirada
do cálculo renal.

(C) assegurar a saída de material estranho pelo tubo de
nefrostomia percutânea.

(D) dilatar o ureter e os cálices renais.

(E) fracionar cálculos renais para serem eliminados pela
urina.

_________________________________________________________

52. O cliente em insulinoterapia deve ser orientado pela
equipe de enfermagem quanto a

(A) manter o jejum por duas horas após aplicação da
insulina subcutânea.

(B) aprender a técnica de automonitoração dos níveis
glicêmicos.

(C) guardar o frasco de insulina de reserva no
congelador ou freezer.

(D) massagear o local da aplicação da insulina, logo
após a sua administração.

(E) rodiziar as áreas de aplicação, evitando o uso do
mesmo local por um período mínimo de dois dias.

_________________________________________________________

53. A causa mais comum de hipotireoidismo em adultos é a
tireoidite de Hashimoto, na qual

(A) o sistema imune ataca a tireóide.
(B) a falta de ingestão de iodo é a principal etiologia.
(C) o bócio exoftálmico é o principal sintoma.
(D) o iodo lesa os tecidos da tireóide e da paratireóide.
(E) a tetania é o principal sintoma.

_________________________________________________________

54. No paciente com arritmia cardíaca realizou-se um eletro-
cardiograma de controle. Neste procedimento, recomenda-se

(A) aplicar os eletrodos sobre superfície umedecida com
soro fisiológico.

(B) colocar os eletrodos em superfície côncava.

(C) ajustar as tiras das extremidades firmemente, a
ponto de reduzir moderadamente a circulação.

(D) verificar se a área, onde os eletrodos serão fixados,
está limpa e seca.

(E) colocar os eletrodos em área de maior pilosidade.
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55. As mãos contaminadas dos técnicos de enfermagem que
lidam com recém-nascidos em berçários são um dos
principais meio de transmissão de

(A) infecções intestinais.

(B) meningite tífica.

(C) blastomicose sul americana.

(D) leishmaniose tegumentar.

(E) febre maculosa.
_________________________________________________________

56. Uma cliente é usuária de drogas injetáveis e faz uso
compartilhado de seringas e agulhas. Esse fator de risco
favorece a transmissão da

(A) leptospirose.

(B) doença de Chagas.

(C) shiguelose.

(D) histoplasmose.

(E) coqueluche.
_________________________________________________________

57. No processo de esterilização de materiais por vapor
saturado sob pressão na autoclave, alguns cuidados
básicos devem ser observados. Um deles é

(A) secar na estufa os pacotes retirados úmidos da
autoclave.

(B) apoiar os pacotes nas paredes da autoclave.

(C) resfriar os pacotes quentes colocando-os sobre
superfície fria.

(D) não utilizar 100 (cem)% do espaço do aparelho.

(E) realizar um ciclo de esterilização na autoclave vazia,
após a última esterilização do dia.

_________________________________________________________

58. Para assegurar a saúde dos profissionais de enfermagem
e dos clientes é necessário a implantação de algumas
medidas nos recursos de saúde como

I. O uso de luvas é recomendável porque promove a
saúde do trabalhador e agiliza a execução das
tarefas por substituir o processo da lavagem das
mãos.

II. Os colchões, colchonetes e similares devem estar
revestidos de material biológico, para facilitar a
entrada e saída do ar existente no interior dos
almofadados.

III. As torneiras ou comandos dos lavatórios e pias
devem dispensar o contato das mãos quando do
acionamento do dispositivo.

IV. O uso de solução clorada é recomendado na
desinfecção das caixas d´água.

É correto o que consta em

(A) III e IV, apenas.

(B) I, II, III e IV.

(C) I e III, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) II e IV, apenas.

59. Uma mulher de trinta e cinco anos apresentando cistocele
acentuada solicita orientações sobre os métodos anti-
concepcionais. Frente a este quadro clínico, contra-indi-
ca-se

(A) diafragma.

(B) pílula combinada.

(C) minipílula.

(D) preservativo masculino.

(E) anticoncepcional implantável via subcutânea.
_________________________________________________________

60. A cerclagem está indicada para as grávidas que apre-
sentam

(A) hiperemese gravídica.

(B) descolamento prematuro da placenta.

(C) isoimunização pelo fator RH.

(D) mola hidatiforme.

(E) incompetência istmocervical.
_________________________________________________________

61. Uma gestante apresenta hemoglobina de 6,5 g/100ml. Ela
deverá receber tratamento médico porque uma das
principais repercussões dessa intercorrência é

(A) sofrimento fetal.

(B) toxemia gravídica.

(C) mola hidatiforme.

(D) hemangioma gravídico.

(E) cloasma gravidico.
_________________________________________________________

62. Uma paciente de sessenta e um anos está internada no
hospital para tratamento clinico. Em respeito à Resolução
COFEN 288 de 2004, os profissionais de enfermagem
devem

(A) comunicar ao COREN o caso de desrespeito a
paciente pelos funcionários do hospital, após
permissão dos gerentes da instituição.

(B) comunicar o caso de maus tratos familiar, obriga-
toriamente, ao Conselho Tutelar dos Idosos e,
quando indicado por esse Conselho, ao COREN de
sua jurisdição.

(C) assegurar à paciente o direito a acompanhante em
período integral.

(D) assegurar a paciente o direito a acompanhante por
um período máximo de doze horas.

(E) orientar a paciente que o direito a acompanhante
está assegurado aos idosos com idade igual ou
maior a sessenta e cinco anos.
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63. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, uma das penalidades para uma infração
ética é

(A) advertência verbal: é realizada a admoestação ao
infrator, de forma reservada.

(B) advertência por escrito: consiste no registro no pron-
tuário do mesmo, na presença de cinco testemunhas.

(C) advertência verbal: realizada a admoestação com
notificação ao infrator durante sessão plenária do
Conselho Administrativo.

(D) multa: aplica-se a multa e registra-se no prontuário
do mesmo, na presença de seis testemunhas.

(E) multa: aplica-se a multa e faz-se a notificação ao
infrator e publicação nos Anais do COFEN e do
Ministério do Trabalho.

_________________________________________________________

64. No ambulatório, um cliente com quadro de diarréia está
recebendo 500 (quinhentos) mL de Soro Glicosado 5
(cinco) %, acrescido de cloreto de potássio e cloreto de
sódio, por veia periférica. A prescrição médica determina
que esse soro deve ser administrado em seis horas. Ao
final do seu plantão, o técnico de enfermagem percebe
que ainda restam 100 (cem) mL no frasco de soro e não
há outros profissionais de enfermagem na instituição para
substituí-lo. De acordo com o Código de Ética dos Profis-
sionais de Enfermagem, o técnico de enfermagem deve

(A) acelerar o gotejamento do soro para 70 (setenta)
gotas/minuto.

(B) acelerar o gotejamento do soro para 100 (cem)
gotas/minuto.

(C) desligar o soro se o cliente não apresentou episódio
de diarréia no período da venóclise.

(D) orientar o cliente sobre a impossibilidade de
continuar o tratamento e agendar para o próximo dia
a continuidade da venóclise.

(E) assegurar ao cliente o tratamento com garantia da
continuidade da assistência.

_________________________________________________________

65. Um cliente com crise hipertensiva está deitado na cama e de-
verá ser transportado em cadeira de rodas para a ambulância.
Um procedimento que promove a segurança do cliente é

(A) manter a cadeira de rodas destravada durante todo
o procedimento.

(B) executar o procedimento com o cliente deitado em
decúbito dorsal horizontal sem travesseiro.

(C) sentar o cliente na beira do leito, observar as
reações dele e apoiá-lo com firmeza enquanto ele se
levanta.

(D) executar o procedimento de forma mais rápida
possível, para evitar hipotensão postural.

(E) solicitar ao cliente para apoiar os pés no descanso
da cadeira, antes de se acomodar no assento.

_________________________________________________________

66. É admitido na Unidade de Emergência um cliente com
quadro de choque hipovolêmico após exame de biópsia
hepática. A família refere que o cliente faz tratamento para
angina pectoris com ácido acetilsalicílico e dinitrato de
isossorbida. A provável causa da hemorragia foi a ação

(A) vasodilatadora do ácido acetilsalicílico.

(B) anti-agregante plaquetária do ácido acetilsalicílico.

(C) anticoagulante do dinitrato de isossorbida.

(D) vasodilatadora geral do dinitrato de isossorbida.

(E) de interação medicamentosa desses medicamentos
com o anestésico.

67. O técnico de enfermagem acompanhou ao Pronto Socorro
o funcionário com fratura na perna direita. Após a
aplicação de atadura de gesso, deve-se orientá-lo para

(A) abster-se de introduzir objetos no aparelho de
gesso.

(B) ativar a circulação venosa, flexionando e movimen-
tando ambos os membros durante a secagem do
gesso.

(C) manter a perna direita em nível mais baixo que as
demais partes do corpo.

(D) manter a higiene da atadura de gesso, após a sua
secagem, lavando-a com água e sabão em dias
alternados.

(E) colocar bolsa de água quente sobre o gesso úmido
para aquecer o membro afetado.

_________________________________________________________

68. Suspeita-se de quadro de choque hipovolêmico em uma
vítima porque os sinais indicativos dessa intercorrência
são

Tempera-
tura da

pele

Colora-
ção da
pele

Pressão
arterial

Nível de
consciência

Enchimento
capilar

(A) Fria,
pegajosa

Pálida,
cianose diminuida alterado retardado

(B) Quente,
seca

Rosada,
pálida

diminuida alterado alterado

(C) Quente,
seca cianose Diastólica

aumentada Glasgow 5 incompleto

(D) Fria, seca cianose Diastólica
diminuída

Glasgow 15 diminuído

(E) Quente,
pegajosa ictérico Sistólica

diminuída obnubilação alterado

_________________________________________________________

69. Comparece ao serviço de saúde um cliente com crise de
labirintite referindo tontura rotatória. Para esta situação,
recomenda-se

(A) pingar medicamento otológico e fazer compressas
frias.

(B) fazer lavagem do conduto auditivo externo.

(C) administrar medicamento vasopressor do grupo da
dopamina.

(D) deitar o cliente e orientá-lo para manter os olhos
fechados e não se movimentar.

(E) solicitar ao cliente para fazer exercícios bruscos de
lateralização da cabeça.

_________________________________________________________

70. Ao constatar a parada cardio-respiratória em um cliente
adulto, inicia-se o processo de reanimação. Um desses
procedimentos, de acordo com as diretrizes da American
Heart Association (2005), é

(A) golpear o tórax do cliente, três vezes seguidas,
antes de iniciar as compressões torácicas.

(B) colocar a tábua de massagem, forrada com espuma
macia de dois centímetros, embaixo do tórax do
cliente.

(C) posicionar o cliente em decúbito dorsal horizontal.

(D) posicionar a cabeça do cliente para frente antes de
ajustar a máscara do ambu.

(E) obedecer a proporção de quinze compressões
torácicas para duas ventilações.
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