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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção
das suas provas.
• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Não se pode negar que o advento dos regimes1

liberais em 1989-90, em todos os grandes Estados da
América do Sul, criou uma ilusão de modernidade.

Por que ilusão de modernidade? Porque o Brasil e4

seus vizinhos provocaram, com as novas orientações da
condução política, dois efeitos perversos.

Primeiro, a modernidade não agregou ao mundo do7

bem-estar a população pobre; ao contrário, em países que
não conheciam graves desigualdades, como a Argentina e o
Uruguai, a desigualdade floresceu, aproximando-os de Brasil10

e Venezuela.
Segundo, porque a modernidade, ao invés de

aumentar a riqueza bruta dessas nações, induziu enormes13

transferências para fora com o movimento de capitais
externos que sugavam a renda regional.

A partir de 1995, a ilusão começou a desfazer-se e16

a dura vida real transformou sonhos em pesadelos.

Amado L. Cervo. Sob o domínio do pensamento

único. In: UnB Revista, ano III, n.º 7 (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, a respeito do texto acima.

� O emprego do pronome “se”, nas linhas 1 e 16, marca a
formalidade da linguagem utilizada e indica, nas duas
ocorrências, que o sujeito da oração é indeterminado,
impessoal. 

� Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical
com a substituição do termo “o advento” (R.1), por as vindas

ou por as chegadas.

� Subentende-se pela argumentação do texto que os “vizinhos”
(R.5) são países sul-americanos.

� A organização dos argumentos no texto mostra que os “dois
efeitos perversos” (R.6) são desenvolvidos nos parágrafos
seguintes e que o parágrafo conclusivo retoma a idéia de
“ilusão de modernidade” (R.3). 

� Na linha 8, a preposição “em” é de uso opcional, motivo por
que a sua retirada não prejudica a coerência e a correção
gramatical do texto.

� A flexão de plural no pronome átono em “aproximando-os”
(R.10) justifica-se pelo plural em “países” (R.8).

� No período em que ocorre, o conectivo “ao invés de” (R.12)
estabelece relações semânticas de concessão e de restrição,
e pode ser substituído por apesar de, sem prejuízo para a
coerência e a correção gramatical do texto.

Na verdade, a integração da economia mundial —1

apontada pelas nações ricas e seus prepostos como
alternativa única — vem produzindo, de um lado, a
globalização da pobreza e, de outro, uma acumulação de4

capitais jamais vista na história, o que permite aos grandes
grupos empresariais e financeiros atuar em escala mundial,
maximizando oportunidades e lucros.7

O discurso pretende impor essa idéia como caminho
único para o desenvolvimento das nações, sejam elas ricas ou
pobres. Na prática — hoje mais do que ontem —, o mercado10

é uma via de mão única: livre para os países ricos e pleno de
barreiras e restrições às nações emergentes. Os números
comprovam isso. Segundo estimativas da Associação13

Brasileira de Comércio Exterior, as barreiras impostas aos
produtos brasileiros reduziram nossas exportações em cerca
de US$ 20 bilhões nos últimos quatro anos.16

A farsa neoliberal: o Brasil perde duas décadas no pesadelo

da globalização. InfoAndes, maio/2000 (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens subseqüentes.

� A argumentação do texto mostra que podem não ser apenas
as nações ricas que apontam a “integração da economia
mundial” (R.1) como alternativa única para o
desenvolvimento de nações.

	 Provoca-se incoerência textual e perde-se a noção de
continuidade da ação ao se substituir a expressão verbal
“vem produzindo” (R.3) por tem produzido.

�
 Duas maneiras de marcar a oposição de idéias no texto são
expressas por “de um lado” (R.3) e “de outro” (R.4); e por
“O discurso” (R.8) e “Na prática” (R.10).

�� Provoca-se erro gramatical com a substituição do trecho
“história, o que permite” (R.5) por história; isso permite. 

�� A substituição dos travessões que isolam a expressão “hoje
mais do que ontem” (R.10) por parênteses mantém a
coerência textual e o respeito às regras de pontuação da
norma culta. 

�� O termo que sucede o sinal de dois-pontos na linha 11 tem
a função de introduzir uma enumeração de elementos
caracterizadores de “mercado” (R.10), que justificam porque
este é considerado “via de mão única” (R.11).

�� Na linha 15, a forma verbal “reduziram”, responsável pelo
emprego da preposição “em”, admite, alternativamente, o
emprego da preposição a, sem que as relações semânticas e
a coerência do texto sejam alteradas.
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Há três situações inéditas na presente conjuntura1

mundial. Primeiro, os Estados Unidos da América nunca

travaram uma guerra no seu território, nunca foram alvo de

ataques, se levarmos em conta que o Havaí é um território4

extracontinental e com poucas características norte-

americanas. O coração do país foi atingido. O segundo fato

inédito é a guerra contra o terror. Na verdade não há uma7

guerra no sentido substantivo da palavra. Ela é adjetiva, quer

dizer, está acontecendo: há um longo conflito, não uma longa

guerra. Terceiro, é inédita a condução do conflito. Do final10

de setembro aos primeiros dias de outubro, ficou muito claro

que estamos assistindo a algo absolutamente novo e

fantástico: o surgimento de uma entidade governante anglo-13

saxã. Não é mais o governo norte-americano que faz a

guerra: são os governos britânico e norte-americano.

Francisco Carlos T. da Silva. O mundo mudou?

Ciência Hoje, nov./2003 (com adaptações).

Com relação ao texto acima, julgue os seguintes itens.

�� Subentende-se da argumentação do texto que o Havaí já foi

alvo de ataques.

�� A palavra “guerra” (R.7) está associada a um sentido

substantivo de “longo conflito” (R.9) e a um sentido adjetivo,

que deixa subentender um curto conflito.

�� A flexão de singular na forma verbal “ficou” (R.11) é

exigência das regras de concordância com “final” (R.10).

�� O referente do pronome “algo” (R.12) vem explicitado no

trecho “o surgimento de uma entidade governante anglo-

saxã” (R.13-14).

�	 Preservam-se as relações semânticas do texto e sua correção

gramatical ao se substituir o sinal de dois-pontos na linha 13

por vírgula seguida do termo que é.

�
 Textualmente, o advérbio “mais” (R.14) está empregado com

o valor de ainda, pelo qual poderia ser substituído, sem que

houvesse alteração do sentido e da correção do texto.

Considerando a figura acima, que contém uma janela do Word

2002 com um documento em processo de edição, julgue os itens

a seguir.

�� Considerando que exista uma impressora devidamente

configurada e conectada ao computador no qual o Word

2002 está sendo executado, para imprimir apenas o texto

mostrado do documento, é suficiente selecionar o referido

texto e, em seguida, clicar o botão .

�� Caso se deseje associar uma tecla de atalho a uma expressão,

ou símbolo, usada com freqüência, é possível fazê-lo por

meio de funcionalidades disponíveis na janela Personalizar,

acessada no menu .

�� Sabendo que o computador no qual o Word 2002 está sendo

executado está conectado em uma intranet, caso se deseje

acessar pastas contendo documentos no formato .doc

compartilhadas em outros computadores dessa rede, é

possível fazê-lo por meio da janela disponibilizada ao se

clicar o botão .

�� Considere o seguinte procedimento: clicar a opção Cabeçalho

e rodapé no menu ; clicar a opção Data e hora no menu

; na janela decorrente dessa ação, selecionar um dos

formatos de data e hora disponíveis; clicar OK; fechar a

opção Cabeçalho e rodapé. Após a realização desse

procedimento, a data e a hora aparecerão no cabeçalho do

documento, no estilo escolhido.



UnB / CESPE – MJ / DGP / DPF / Concurso Público – Aplicação: 20/6/2004 É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Cargo 7: Enfermeiro – 3 –

A figura acima mostra parte da área de trabalho do Windows XP,

na qual observa-se uma janela do Excel 2002, que contém uma

planilha em edição. Com relação a essa figura, ao Windows XP

e ao Excel 2002, julgue os itens seguintes.

�� Para se abrir uma janela do Windows Explorer, é suficiente

clicar o ícone . O mesmo resultado pode ser obtido

clicando-se o ícone  na barra de tarefas.

�� Ao se clicar o botão , será exibido um menu

com diversas opções, entre as quais a que permite abrir a

janela Meu computador. Por meio dessa janela, é possível a

efetivação de diversas tarefas, entre elas, a formatação de

disquetes de 3½".

�� Ao final da seguinte seqüência de ações, aparecerão nas

células E6 e F4, respectivamente, os números 190 e 180:

clicar a célula E6; digitar =B$6+$C6 e, em seguida, teclar

�; clicar novamente a célula E6; clicar ; clicar a

célula F4; clicar .

�� Para se calcular a média aritmética dos conteúdos das células

B3, C3 e D3 e pôr o resultado na célula E5, é suficiente

realizar a seguinte seqüência de ações: clicar a célula E5;

digitar =B3+C3+D3/3 e, em seguida, teclar �.

Com relação a computadores do tipo PC, julgue os itens a seguir.

�	 Tipicamente, a quantidade de memória RAM instalada nesse

tipo de computador varia entre 40 gigabytes e 80 gigabytes.

�
 A porta USB permite a comunicação serial entre o

computador e diversos tipos de periféricos.

Com o intuito de obter informações acerca de drogas apreendidas

pelo Departamento de Polícia Federal (DPF) nos últimos anos no

Brasil, um policial federal acessou o sítio do DPF —

http://www.dpf.gov.br — e, após algumas operações nesse sítio,

obteve a página web mostrada na janela do Internet Explorer 6

(IE6) ilustrada acima. Sabendo que a pesquisa na Internet descrita

foi realizada a partir de um computador do tipo PC, julgue os

itens seguintes, tendo como referência a figura ilustrada.

�� Na guia Segurança da janela Opções da Internet, acessível por

meio de menu , é possível que o policial

configure o IE6 para operar no modo IP secreto. Nesse modo

de operação, nenhuma informação acerca do IP do

computador do policial estará disponível para os sítios cujas

páginas são visitadas durante uma sessão de uso do IE6.

�� Como a página web mostrada contém elementos não-

textuais, é correto concluir que a referida página não foi

desenvolvida em HTML, mas sim em XML, tecnologia que

permite que informações na forma de gráficos e figuras

possam ser inseridas em páginas web.

�� Caso o botão  seja clicado, será ativado o software

antivírus de computador previamente configurado no IE6.
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Considerando a janela do Outlook Express 6 ilustrada na figura

acima, julgue os itens que se seguem.

�� Ao se clicar o botão  e, em seguida, o botão ,

será dado início a um processo de envio da mensagem de

correio eletrônico que está sendo editada com o indicativo de

mensagem de alta prioridade. Com esse indicativo, quando

a mensagem for recebida pelos contatos associados a

contato1@provedor1.gov.br e a contato2@provedor2.org,

eles terão a indicação de que a mensagem é considerada pelo

remetente como de alta prioridade para ser lida. Esse modo

de envio não altera necessariamente a velocidade de

transmissão da mensagem, nem parâmetros relacionados à

segurança.

�� Quando a mensagem de correio eletrônico for enviada

aos seus destinatários, apenas aquele associado a

contato3@provedor3.net receberá, além da mensagem,

um arquivo anexado no formato bmp. Os destinatários

associados a contato1@provedor1.gov.br e a

contato2@provedor2.org, quando receberem a mensagem,

não poderão identificar que a mesma foi também enviada ao

destinatário associado contato3@provedor3.net.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma visita

oficial de cinco dias à China. A comitiva presidencial incluiu

ministros, governadores, congressistas, dirigentes de estatais e

mais de 400 empresários. Em pronunciamento à nação, por

cadeia de rádio e televisão, o presidente destacou a relevância

que atribui à missão para o país e para seu governo. Além de

reunião de trabalho com o presidente Hu Jintao, quando foram

assinados vários acordos bilaterais em Pequim, Lula cumpriu

agenda bastante densa, que inclui encerramento do seminário

Brasil-China: comércio e investimentos. Perspectivas para o

século XXI, palestras e inaugurações. Em Xangai, o presidente

participou da Conferência do Banco Mundial sobre Combate à

Pobreza, teve encontro com o primeiro ministro Wen Jiabao e

encerrou o seminário Brasil-China: uma parceria de sucesso.

Lytton Leite Guimarães. China e Brasil. Tão bom assim? In:

Jornal da Comunidade, 29/5 a 4/6/2004, p. A3 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando

aspectos relevantes do cenário mundial contemporâneo e da

política externa atualmente empreendida pelo Brasil, julgue os

itens subseqüentes.

�� A visita do presidente Lula à China inscreve-se em um

quadro mais amplo da diplomacia econômica brasileira,

assinalado pela busca de parcerias com países emergentes

e(ou) de estágio de desenvolvimento semelhante ao do

Brasil.

�� Há quem afirme que uma aproximação entre Brasil, Rússia,

Índia e China é possibilidade concreta para um futuro

próximo e corresponderia ao fortalecimento desses países

ante as economias mais poderosas do planeta, como os

Estados Unidos da América (EUA) e a União Européia. 

�� Normalmente, a assinatura de contratos e ações voltadas para

o incremento das relações comerciais não fazem parte da

agenda de chefes de Estado e de governo em suas missões

internacionais, sendo essas ocasiões propícias, quase que

exclusivamente, ao debate dos grandes temas políticos

mundiais.
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�	 Aparentemente vitoriosa, a viagem de Lula à China não

rendeu o dividendo político mais esperado pelo Palácio do

Planalto, ou seja, o apoio de Pequim à pretensão brasileira

de ter assento permanente no Conselho de Segurança das

Nações Unidas.

�
 Ao proceder simultaneamente à abertura política e

econômica, praticamente afastando a hegemonia do Partido

Comunista na condução do Estado e propiciando à iniciativa

privada a direção da economia, a China transformou-se

radicalmente e ostenta, hoje, uma das mais altas taxas

mundiais de crescimento econômico. 

�� Primeiro governante brasileiro a visitar a China, Lula

conseguiu feito inédito na história das relações entre os dois

países: a assinatura de convênio para a cooperação na área

espacial, algo impensável até agora.

�� Produtos agrícolas, como a soja, e siderúrgicos estão entre

as prioridades de importação chinesa junto ao Brasil.

�� O tamanho da comitiva brasileira, especialmente no que

tange à quantidade de empresários, demonstra haver uma

preocupação por parte do país de se inserir na atual

economia mundial globalizada de forma competitiva,

ampliando mercados e o volume de suas transações.

�� O combate à pobreza, que o texto menciona, constitui tema

prioritário na atual agenda governamental brasileira, tanto

interna quanto externamente. Assim, ele se mostra recorrente

nas reuniões de cúpula das quais participa o presidente Lula.

�� A escolha da sede da conferência promovida pelo Banco

Mundial para tratar do combate à pobreza não poderia ser

mais simbólica: Xangai é, ao lado de Hong Kong, a área

mais miserável da China, onde a economia de mercado

encontra mais dificuldade para se instalar.

Em seis meses, a Arábia Saudita sofreu quatro atentados

terroristas. Todos parecem visar o mesmo fim. O mais recente

atingiu um condomínio de luxo de funcionários de empresas

ocidentais. O saldo: 29 mortos de várias nacionalidades, mais de

25 feridos e pânico generalizado. Foi o segundo assalto contra

uma base petrolífera do país em menos de um mês. O governo de

Riad tem revelado fraqueza para lidar com o terror. Tornou-se,

por isso, alvo fácil das agressões da rede Al-Qaeda e seguidores.

Correio Braziliense, 1.º/6/2004, p. 16 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o

tema por ele abordado, julgue os itens a seguir.

�� Os sucessivos ataques terroristas à Arábia Saudita parecem

ter objetivo bem definido, qual seja, o de enfraquecer o

Estado que é berço do Islamismo e maior produtor mundial

de petróleo, ainda hoje matéria-prima essencial para a

economia contemporânea.

�� A Al-Qaeda, que assumiu os atentados contra a Arábia

Saudita, é a organização terrorista comandada por Osama

bin Laden que, provavelmente por estratégia, não atua fora

dos limites geográficos do Oriente Médio, talvez para

enfraquecer os governos árabes aliados do Ocidente.

�� Além de ter apoiado a invasão do Iraque, a Arábia Saudita

— fiel aliada dos EUA no Oriente Médio — ofereceu seu

território para servir de base norte-americana quando do

ataque ao país de Saddam Hussein.

�	 A instabilidade no Oriente Médio, aliada a outros fatores,

como o aumento da demanda, exerce importante papel para

a especulação em torno do preço do barril de petróleo nos

mercados mundiais, fato que acontece com relativa

freqüência e que se repete, uma vez mais, nos últimos meses

do primeiro semestre de 2004.

�
 A ação terrorista no Oriente Médio torna-se ainda mais

incompreensível quando se sabe que a política

norte-americana do presidente George W. Bush para a

região amenizou o drama palestino-israelense e se

manifesta aberta a toda e qualquer negociação de paz

para essa parte tradicionalmente explosiva do mundo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A enfermagem como profissão é organizada e estruturada por
códigos e leis aceitos e aprovados pela comunidade profissional,
devendo ser conhecidos por todos os profissionais da área.
Acerca desse tema, julgue os itens seguintes.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Durante seu período de trabalho, o enfermeiro Raimundo
presenciou outro colega de profissão privar,
deliberadamente, de cuidados higiênicos, um paciente que
permaneceu durante horas sujo de urina e fezes, por
considerar que se tratava de um paciente terminal.

Nessa situação, ao denunciar o colega ao Conselho Regional
de Enfermagem (COREn), o enfermeiro Raimundo agirá em
conformidade com o código de ética dos profissionais de
enfermagem, o qual preceitua que é proibido ao enfermeiro
praticar maus tratos, cooperar para que aconteçam ou com
eles ser conivente.

�� A capacidade legal para exercer a profissão é conferida ao
enfermeiro somente após ter seu título registrado no COREn
da respectiva região.

�� O enfermeiro lida com vidas humanas e, nesse sentido, é
obrigado a atuar obedecendo os preceitos dos Códigos Civil,
Penal e de Ética Profissional. Quando pratica atos lesivos
contra a vida, a exemplo da eutanásia, deve responder pela
infração.

�� Um profissional de enfermagem que aplica uma medicação
em dose errada a um paciente causa danos à saúde ligados
a lesão corporal tipificada como infração ética leve,
independentemente do tipo de conseqüência acarretada.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Durante o atendimento pré-natal a uma gestante que acabara
de receber a notícia de sua gravidez indesejada, o
enfermeiro, percebendo um comportamento de recusa da
gestante, remarcou a consulta para a próxima semana.

Nessa situação, o enfermeiro agiu corretamente, pois a
gestante necessita amadurecer a idéia para que aceite o
diagnóstico.

As teorias administrativas têm permeado a enfermagem há anos
e até hoje várias delas estão presentes no dia-a-dia do enfermeiro.
A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.

�� A teoria burocrática preceitua a eficiência organizacional
como objetivo básico, mantendo o respeito às emoções e à
individualidade dos trabalhadores. Para tanto, é fundamental
entender o comportamento do homem no trabalho.

�� Max Weber foi um representante da teoria das relações
humanas, a qual contestava conceitos clássicos de
autoridade, hierarquia e racionalização do trabalho,
denominando o homem como um ser econômico.

�� O movimento behaviorista e a teoria da motivação humana
concebida por Maslow foram importantes referenciais que
deram suporte à teoria comportamentalista, que tem como
foco a dinâmica organizacional.

�	 São características que marcam a utilização dos pressupostos
da teoria científica: a supervisão funcional, o aumento da
produção pela eficiência do nível operacional, a divisão do
trabalho e o incentivo salarial.

�
 Na teoria clássica da administração, a eficiência da
organização dependia de um funcionamento compatível com
a estrutura, sendo preconizadas estruturas organizacionais
dinâmicas, flexíveis e com níveis de resolução igualitários.

Mal súbito, doenças graves e traumas diversos produzidos por
acidentes no local de trabalho podem causar a morte antes de a
vítima chegar a um hospital; assim, é fundamental que todos os
profissionais de saúde tenham noções e desenvolvam habilidades
de primeiros socorros que possibilitem a prestação de uma
assistência no local da emergência, aumentando as chances de
sobrevivência do acidentado. Considerando o exposto, julgue os
itens subseqüentes, relativos a primeiros socorros.

�� O socorrista não deve iniciar a avaliação e a assistência à
vítima antes de certificar-se de que o local onde será
realizada a abordagem não oferece riscos à sua própria
segurança e que permanecerá em segurança durante a
prestação do atendimento.

�� Avaliar o estado físico da vítima, quando possível;
providenciar a assistência de emergência necessária;
mobilizar a vítima apenas quando for necessário; transferi-la
e fornecer as informações pertinentes para o pessoal
responsável pelo resgate são deveres do socorrista.

�� Quando há suspeita de fratura da coluna cervical, o
procedimento indicado para a abertura das vias aéreas é
denominado de manobra de tração da mandíbula, que
consiste em puxar a mandíbula para a frente, usando técnica
apropriada, sem inclinar ou girar a cabeça da vítima.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Chamado para atender um indivíduo com diagnóstico de
diabetes melito que estava apresentando apatia, indiferença
em relação ao ambiente, palidez cutânea, taquicardia, pulso
filiforme e taquipnéia, um enfermeiro não tinha como dosar
o nível de glicemia naquele momento.

Nessa situação, a melhor conduta seria oferecer ao paciente
açúcar sob a forma granulada, balas ou suco de laranja e
encaminhá-lo para uma unidade de saúde o mais rápido
possível, para esclarecer o diagnóstico.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Um indivíduo que sofreu um trauma abdominal fechado
passou a apresentar fraqueza intensa, naúseas, sede,
inquietação, desorientação, respiração rápida e superficial,
pulso rápido e fraco, pele pálida, fria e cianótica.

Nessa situação, deve-se suspeitar de instalação de choque
circulatório do tipo hipovolêmico.
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A auditoria em enfermagem vem recebendo grande atenção,
especialmente nos últimos anos, principalmente devido à
necessidade de garantia de uma assistência de enfermagem mais
científica e fundamentada. Nesse contexto, julgue os itens que se
seguem.

�� São finalidades da auditoria em enfermagem a verificação
das condições de trabalho da equipe, a crítica e a orientação
da tarefa e a punição aos funcionários.

�� A auditoria retrospectiva é feita após a alta do paciente,
utilizando-se o prontuário como fonte de avaliação.

�� São aspectos que, verificados no próprio prontuário do
paciente, fornecem subsídios à auditoria: condições do
paciente no ato da internação, sistema de elaboração do
plano de cuidados, relatórios ou anotações de enfermagem
e condições de alta.

�	 A auditoria operacional dispensa a elaboração de um
relatório, visto que ela é realizada enquanto o paciente está
hospitalizado ou em atendimento ambulatorial, sendo os
dados revertidos em benefício direto a esse paciente.

�
 A auditoria externa é realizada por um elemento não
pertencente à instituição e tem como vantagens o fato de o
auditor não vivenciar a realidade da instituição e poder
apresentar sugestões mais gerais aos problemas detectados.

Uma senhora de 75 anos de idade, aposentada, viúva,
deu entrada no pronto-socorro de um hospital com queixas de
dispnéia intensa. Tem diagnóstico médico de insuficiência
cardíaca congestiva (ICC). Apresenta regular estado geral, edema
nos membros inferiores até a altura do joelho, abdome globoso
e dolorido à palpação na região do hipocôndrio direito, fígado
palpável. Tem ainda dificuldades em se locomover, fadiga
importante, dificuldade para dormir e disúria. Não consegue
realizar sozinha as atividades de higiene, devido ao cansaço. 

Diante do quadro clínico acima apresentado e considerando os
modelos teóricos em enfermagem, julgue os itens seguintes.

�� A identificação dos problemas de enfermagem a serem
trabalhados com a paciente, como a higiene e o conforto, a
manutenção de suprimento de oxigênio e a facilitação da
evacuação, é necessária para se atingir as metas
estabelecidas, segundo o referencial teórico de Faye
Abdellah.

�� Ao coletar os dados acerca das fontes de energia da paciente
(nutrição, sono-repouso), da integridade pessoal
(sentimentos de auto-estima), da integridade estrutural
(recuperação da estrutura do corpo) e da integridade social
(sua participação com o grupo social), o enfermeiro estará
aplicando os princípios de conservação de energia de Myra
Levine.

�� O enfermeiro, ao utilizar o referencial de Martha Rogers,
identificará os quatro modos de adaptação, incluindo o modo
fisiológico, atenção especial à oxigenação, ao quadro de
fadiga e à privação de sono, no caso descrito, do
autoconceito, da função do papel social e o modo da
interdependência ligado aos valores humanos.

�� O cuidado voltado para o auxílio na alimentação e na higiene

da paciente, bem como na verificação da condição do

ambiente, enfatizando os aspectos físicos e a determinação

de objetivos pelo enfermeiro, são aspectos a serem

considerados pelo profissional que adotar o referencial

teórico de Peplau.

�� O modelo conceitual de Imogene King, fundamentado na

teoria dos sistemas, não poderia ser aplicado no quadro

clínico em apreço, considerando que se trata de paciente em

situação de pronto atendimento, com dificuldades de fala

devido à dispnéia, dificultando o relacionamento

enfermeiro/cliente.

Acerca dos imunobiológicos, julgue os itens a seguir.

�� A Organização Mundial de Saúde considera a vacinação

contra a cólera um requisito básico para a entrada, em um

país, de pessoas procedentes de áreas infectadas, sendo

exigida comunicação rigorosa das doses de vacinas

administradas.

�� Em algumas situações muito específicas, a suspensão por

tempo indeterminado da vacinação é recomendada, como,

por exemplo, nos casos de indivíduos que façam tratamento

com imunodepressores ou com corticóides em dose

imunossupressora. Esses indivíduos não deverão receber

nenhum imunobiológico, sendo necessário o registro na

carteira de vacinação de tal proibição.

�� Considere a seguinte situação hipotética.

Em um posto de saúde, um enfermeiro que recebeu uma

puérpera HIV-positiva com história de parto na fazenda há

10 horas decidiu adiar a vacinação da BCG-ID da criança e

vacinou a mãe contra hepatite B.

Nessa situação, o enfermeiro agiu corretamente pois a

vacinação do recém-nascido com a BCG-ID está contra-

indicada por se tratar de filho de mãe HIV-positiva, e a

vacinação da mãe está indicada pois visa prevenir a hepatite

B em grupos de risco, como é o caso da mãe, portadora de

HIV.

�	 Indicada para prevenir a difteria, o tétano e a coqueluche, a

vacina tríplice bacteriana (DTP) é uma associação dos

toxóides diftérico e tetânico com a Bordetella pertussis

inativada.

�
 A vacina contra o sarampo deve ser administrada por via

intramuscular, no volume de 1 mL, de preferência na região

do deltóide, podendo, também, ser administrada na região do

glúteo, no quadrante superior externo.
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Uma adolescente de 15 anos de idade deu entrada no
serviço de pronto atendimento de um hospital, com um ataque
agudo de asma. Relatou ter apresentado piora respiratória pela
manhã, quando se aprontava para ir à escola. Apresentava-se
dispnéica, agitada e ansiosa devido à internação. A ausculta
pulmonar revelou sibilos bilaterais. Referiu que, nos últimos dois
anos, tem tido uma rotina diária muito atribulada, pois tem
estudado e trabalhado como vendedora, para melhorar a renda
familiar. Referiu alimentar-se irregularmente por estar realizando
muitas atividades e não ter tempo para ir até em casa almoçar.
Estava apresentando dificuldades para dormir, perdendo o sono
durante a madrugada. Queixou-se de cefaléias freqüentes, com
intensidade moderada. Tem tido ataques asmáticos recorrentes
e não vem utilizando os medicamentos indicados pelo médico
há um ano. Apresentava cianose labial e tosse improdutiva.
Na avaliação dos sinais vitais, a temperatura foi de 36,8 ºC,
pulso de 110 batimentos por minuto, pressão arterial de
122 mmHg × 66 mmHg e freqüência respiratória de
34 movimentos por minuto. Peso de 60 kg, altura de 1,77 m.

Diante do quadro clínico acima apresentado e acerca do processo
de enfermagem, julgue os itens subseqüentes.

�� Dispnéia, agitação, cefaléia e os dados referentes aos sinais
vitais são todos dados objetivos coletados durante a primeira
etapa do processo de enfermagem.

�� A segunda etapa do processo de enfermagem tem sido
identificada como a do diagnóstico e representa a
formulação dos diagnósticos de enfermagem, a qual pode
estar, preferencialmente, representada à luz de uma
taxonomia.

�� Colocar a paciente em posição de Fowler para melhorar
a expansão pulmonar e administrar broncodilatadores
prescritos são exemplos de objetivos a serem traçados,
ligados à área do aparelho respiratório.

�� Conforme a classificação dos diagnósticos de enfermagem
da NANDA (North American Nursing Diagnosis

Association), desobstrução ineficaz das vias aéreas pode ser
identificada como diagnóstico real, na situação apresentada,
pois existem características definidoras suficientes que o
evidenciam.

�� Considerando o estilo de vida da paciente, os diagnósticos
de enfermagem de nutrição alterada para mais que as
necessidades corporais e dor podem ser formulados como
diagnósticos de risco, obedecendo à classificação da
NANDA, pois existem fatores que fundamentam esse
julgamento clínico.

�� Não existem dados suficientes que confirmem a existência
do diagnóstico de enfermagem da NANDA de enfrentamento
ineficaz, sendo necessária a retomada da coleta de dados
para a complementação das informações.

�� No caso descrito, são fatores relacionados mais prováveis do
diagnóstico da NANDA de padrão de sono perturbado os
ligados aos aspectos fisiológicos, como posição, falta de ar
ou estase de secreções.

Um homem com 43 anos de idade, casado, encontra-se
internado em clínica médica para tratamento de pancreatite
aguda. Deu entrada há 15 dias no pronto-socorro, referindo dor
epigástrica intensa, associada a vômitos, distensão abdominal,
parada de eliminação de flatos, constipação e dificuldades para
urinar. É etilista declarado e refere preferência por gorduras,
mantendo dieta hipergraxa. Na admissão, foi instalada sonda
nasogástrica, cateter de oxigênio nasal e sonda vesical. Evoluiu
com melhora do quadro, persistindo ainda dor epigástrica e
alguns episódios de vômitos. Sinais vitais: 36,4 ºC, 76 batimentos
por minuto, 26 movimentos respiratórios por minuto,
130 mmHg × 70 mmHg, peso atual de 63,8 kg e altura de
1,70 m. Ecografia de abdome superior revelou pâncreas
hipoecogênico, aumentado de volume, com limites e contornos
irregulares, apresentando coleção de líquido peripancreático.

Considerando esse quadro clínico, julgue os itens que se seguem.

�� A pancreatite aguda é uma emergência clínica associada a
um alto risco de complicações, representando um distúrbio
grave do pâncreas que pode manifestar-se como um quadro
autolimitado até uma doença de evolução rápida e fatal.

�	 Embora estejam presentes no paciente descrito, não existe
relação entre a pancreatite e o etilismo, sendo a infecção
bacteriana ou viral a causa mais comum de pancreatite.

	
 O paciente pode ser classificado como desnutrido,
considerando o índice de massa corporal, devendo receber
especial atenção quanto à orientação dietética e reposição
protéico-calórica.

	� A dor epigástrica apresentada pelo paciente está relacionada
a inflamação/edema decorrentes do processo de distensão do
pâncreas. Esse sintoma está presente na maioria dos
pacientes com pancreatite, o que faz necessário o uso de
analgésicos potentes, como a meperidina (demerol).

	� Considerando a fase inicial da admissão do paciente descrito,
são intervenções de enfermagem com vistas à redução da
estimulação do pâncreas: administração de medicamentos
anticolinérgicos conforme prescrição médica, introdução de
uma dieta branda e pobre em lipídios e repouso no leito.

	� Entre as complicações potenciais na situação apresentada,
citam-se os distúrbios hidreletrolíticos, cabendo ao
profissional de enfermagem avaliar o estado hidreletrolítico
do paciente a partir do turgor cutâneo, as mucosas, o débito
urinário, os sinais vitais e os parâmetros hemodinâmicos, por
exemplo.

	� As metas principais para o paciente na fase inicial de sua
admissão devem incluir melhoria da função respiratória,
melhoria no padrão gastrointestinal/nutricional e alívio da
dor/desconforto.

	� Considerando o paciente descrito e conforme a taxonomia II
dos diagnósticos de enfermagem da NANDA, pode-se
elaborar o seguinte diagnóstico de enfermagem: vômito
relacionado a inflamação do pâncreas, evidenciado por
episódios de vômitos.
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As ações de liderança originam-se de estruturas formais e
informais da organização, por pessoas com características
próprias, que têm o poder e a capacidade de agir, estando
relacionadas ou não com a autoridade legal. Essas pessoas são
líderes pois exercem influência sobre outros indivíduos do grupo.
O enfermeiro, em diversos momentos, assume a liderança da
assistência de enfermagem. Acerca desse assunto, julgue os itens
a seguir.

	� O enfermeiro, ao assumir o papel de líder, deve, sempre,
procurar criar ou reconhecer um ambiente favorável,
buscando conhecer as expectativas dos liderados antes de
adotar um estilo de liderança.

	� Com a escola das relações humanas, a liderança passou a ser
mais bem estudada, principalmente após a incorporação dos
princípios democráticos na sociedade e a valorização da
proposta de homem social.

	� O líder autocrático tem como objetivo principal a
manutenção do poder pessoal ou de um grupo que está
representando, é centralizador e promove o comportamento
dependente e submisso.

		 O grid (grade) gerencial aborda a liderança sob os aspectos
da produção e das pessoas, por meio da utilização de duas
escalas de nove pontos que indicam o grau de interesse por
essas duas dimensões.

Em epidemiologia, visando conhecer melhor a saúde da
população, os seus fatores determinantes, a evolução do processo
da doença e o impacto das ações propostas para modificar seu
curso, vários métodos de estudo estão à disposição dos
investigadores da área da saúde. No que se refere a esse assunto,
julgue os itens seguintes.

�

 Ao realizar a descrição dos diversos aspectos clínico-
laboratoriais de uma amostra constituída por 50
trabalhadores com hipertensão arterial sistêmica de uma
determinada empresa, com vistas a traçar um perfil das suas
principais características, o enfermeiro fará um estudo do
tipo série de casos.

�
� O método de estudo do tipo caso-controle é prospectivo.

�
� O enfermeiro-pesquisador que, para estudar o efeito de uma
vacina, separa, de forma aleatória, a amostra populacional
em dois grupos iguais de indivíduos com características
semelhantes, sendo que um dos grupos recebe a vacina em
teste e o outro, um placebo, realiza um estudo do tipo ensaio
clínico randomizado.

�
� Ao realizar uma avaliação da prevalência de doença
pulmonar obstrutiva crônica em uma amostra constituída por
50 trabalhadores fumantes de uma determinada empresa, o
enfermeiro fará uma modalidade de estudo denominada
transversal.

�
� Se um enfermeiro-pesquisador estiver participando de um
estudo internacional sobre a correlação de consumo de
álcool e a incidência de miocardiopatia alcoólica, em
diversos países, utilizando informações de anuários
estatísticos regionais que correspondam às unidades de
observação da pesquisa, esse profissional estará colaborando
com um estudo denominado ecológico ou comunitário.

Foi realizado um estudo descritivo, associativo, que
objetivou conhecer a relação da ansiedade com os níveis de
pressão arterial em mulheres hipertensas e da ansiedade com o
tempo de tratamento da hipertensão. Foram pesquisadas 78
mulheres com diagnóstico médico de hipertensão arterial
essencial, em tratamento no Instituto do Coração da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (USP – INCOR). As
medidas da pressão arterial foram submetidas à análise estatística,
com nível de significância de 5%. Para verificar a associação
entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica com
o estado de ansiedade, foi usado o teste de análise de variância
(ANOVA), tendo sido encontrados valores de p iguais a 0,301 e
0,356, respectivamente. Foi usado o teste não-paramétrico de
Kruskal-Wallis para avaliar a possível associação entre tempo de
tratamento e traços de ansiedade e estado de ansiedade. Após a
aplicação desse teste, foram encontrados valores de p iguais a
0,666 e 0,222, respectivamente.

E. C. Chaves e N. V. Cade. Rev. Latino-Americana de

Enfermagem, 2004, 12(2):162-7 (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens subseqüentes.

�
� De acordo com os dados apresentados, há uma associação
estatisticamente significativa entre os valores da pressão
arterial sistólica com os níveis de ansiedade.

�
� Na situação relatada no texto, os níveis de ansiedade estão
associados, de forma estatisticamente significativa, com os
valores da pressão arterial diastólica.

�
� O teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis pode ser aplicado
quando as variáveis estudadas apresentam distribuição
não-gaussiana.

�
� No estudo descrito no texto, constata-se que há uma
associação estatisticamente significativa entre tempo de
tratamento e traços de ansiedade.

�
	 No estudo considerado no texto, houve uma associação
significativa, do ponto de vista estatístico, entre o tempo de
tratamento da hipertensão arterial e o estado de ansiedade.

A hipertensão arterial acomete entre 11% e 20% da população
adulta jovem (com mais de 20 anos de idade). Quando
diagnosticada precocemente, há grande chance de se evitar
complicações. Em face desse assunto e tomando por base o
Manual de Hipertensão Arterial e Diabetes Melito do Ministério
da Saúde (2002), julgue os itens seguintes.

��
 A hipertensão arterial é definida quando a pressão arterial
sistólica for maior ou igual a 130 mmHg e(ou) a pressão
arterial diastólica for maior ou igual a 80 mmHg, em pelo
menos duas aferições, feitas em momentos diversos, em
indivíduos que não estejam fazendo uso de medicação
anti-hipertensiva.

��� Quando a hipertensão arterial sistêmica é diagnosticada em
pacientes jovens (com menos de 30 anos de idade) ou surge
subitamente em indivíduos idosos (com mais de 50 anos de
idade), nos quais não há antecedentes familiares de
hipertensão arterial, deve-se suspeitar de causas secundárias,
especialmente renovasculares.

��� Durante o procedimento para medida indireta da pressão
arterial no membro superior, deve-se colocar o manguito
adequado, firmemente, entre dois e três centímetros acima da
fossa antecubital, centralizando as tubulações que saem da
bolsa de borracha sobre a face anterior do antebraço.
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��� Excetuando-se condições especiais, a determinação da
pressão arterial sistólica é feita no momento do aparecimento
do primeiro som (fase I de Korotkoff), e da pressão arterial
diastólica, no momento do desaparecimento dos sons
(fase V de Korotkoff).

��� Na realização do método auscultatório para aferição da
pressão arterial, é recomendado o posicionamento suave
da campânula do estetoscópio sobre a artéria braquial, na
fossa antecubital, evitando compressão excessiva.

��� A pressão arterial elevada provoca lesões vasculares nos
chamados órgãos-alvo, que são o coração, o cérebro e os
rins.

��� Uma urgência hipertensiva é definida como aumento
súbito da pressão arterial, acompanhado de sinais e sintomas
indicativos de dano importante em órgãos-alvo e risco de
morte. São exemplos dessa situação o infarto do miocárdio
e a encefalopatia hipertensiva.

��� Segundo as normas do Ministério da Saúde, é
atribuição/competência do enfermeiro, como membro da
equipe de saúde, solicitar, durante a consulta de
enfermagem, os exames mínimos estabelecidos nos
consensos e definidos como possíveis e necessários pelo
médico da equipe.

O Sistema Único de Saúde (SUS) — fundamentado na
Constituição Brasileira de 1988 e regulamentado pelas Leis
n.os 8.080 e 8.142, ambas de 1990 — tem como uma de suas
principais metas ser uma forma de promoção da eqüidade no
atendimento das necessidades de saúde da população brasileira,
oferecendo serviços apropriados com qualidade às necessidades,
independentemente do poder aquisitivo do cidadão. A respeito
desse sistema, julgue os itens a seguir.

��� A Conferência de Saúde é uma instância colegiada de caráter
deliberativo do SUS.

��	 A Conferência de Saúde ocorre a cada dois anos, reunindo
representantes do governo, dos profissionais de saúde, dos
prestadores de serviços e parlamentares, com o objetivo de
avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos municípios, nos estados
e no país.

��
 A fiscalização da movimentação de recursos financeiros
repassados à secretaria de saúde e(ou) fundo de saúde é uma
competência da Conferência de Saúde. 
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