




UnB/CESPE – FUNDAC/PB

Cargo 12: Técnico de Enfermagem – 1 –

• Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nas questões 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, recursos e
equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões 1 e 2

Premiar quem se preocupa com o lixo é uma das idéias1

que têm ajudado a Espanha a se tornar um modelo de

eficiência na destinação de resíduos sólidos. Em Barcelona,

quase 40% do lixo residencial é separado para a coleta4

seletiva e usado como matéria-prima para reciclagem. É um

número alto até para as grandes cidades européias. É mais que

o dobro do que se recicla em Lisboa — e quase dez vezes7

mais que a taxa de reciclagem de São Paulo. Reciclar é

importante para o meio ambiente por diversas razões.

A prática diminui o consumo de água usada na fabricação dos10

produtos, reduz o gasto de energia e ainda poupa a matéria-

prima empregada nas embalagens, como os plásticos

derivados do petróleo. A reciclagem do lixo em Barcelona e13

nas cidades vizinhas evitou a emissão de 100 toneladas de gás

carbônico, um dos principais causadores do aquecimento

global. 16

Além de oferecer um serviço eficiente de coleta

seletiva, a capital catalã montou um sistema que

responsabiliza os fabricantes pelo destino final de seus19

produtos. As obrigações são definidas por uma lei. Para

atender às exigências, alguns setores da indústria resolveram

se unir em organizações voltadas para a gestão do lixo. As22

empresas associadas pagam às respectivas organizações uma

taxa que varia de acordo com o material usado nas

embalagens, com o tamanho e a quantidade colocada no25

mercado. A taxa financia o sistema de recolhimento e

reciclagem, que é feito em parceria com as prefeituras. 
Época, Especial Meio Ambiente, 31/3/2008, p. 86.

QUESTÃO 1

Com base nas idéias do texto, assinale a opção correta.

A Ao praticar a reciclagem do lixo em várias cidades, a Espanha

está contribuindo para a qualidade do meio ambiente.

B Existem grandes cidades européias, como Lisboa, que não se

preocupam com a reciclagem.

C A reciclagem evita a emissão de gás carbônico, que é

conseqüência do aquecimento global.

D Em Barcelona, o lixo tornou-se a principal fonte de renda de

alguns setores das indústrias, que estão financiando a

reciclagem, em parceria com as prefeituras.

QUESTÃO 2

Acerca da organização das idéias e de aspectos gramaticais do
texto, assinale a opção correta.

A A correção gramatical é mantida com o deslocamento do
pronome “se” (R.1) para logo depois do verbo, obtendo-se a
forma preocupa-se.

B Mantém-se o sentido do texto, se o trecho “A prática diminui
o consumo de água” (R.10) for reescrito como: Diminui-se o
consumo de água.

C Infere-se da leitura do texto que os fabricantes da capital
catalã precisam adequar-se às exigências estabelecidas por lei
a fim de que se organizem para a gestão do lixo.

D De acordo com as idéias e a correção gramatical do texto, a
palavra “taxa” (R.24) pode ser substituída por tacha, sem que
haja alteração do sentido.

Texto para as questões 3 e 4

Em 1969, a NASA pediu ao químico inglês James1

Lovelock que investigasse Vênus e Marte para saber se eles
possuíam alguma forma de vida. Analisando nossos vizinhos
do sistema solar, Lovelock disse que não existia nada que4

pudesse ser considerado vivo por lá. Mas, ao olhar para a
própria Terra, ele concluiu que, além de ser residência de
diversas formas de vida, ela mesma se comporta como um7

grande ser vivo, com mecanismos que ajudam a preservar os
outros seres vivos que abriga. E batizou esse ser de Gaia, em
homenagem à deusa grega da Terra.10

No começo, a teoria foi rejeitada pela comunidade
científica, que achou a idéia meio hippie e pouco baseada em
experiências que a comprovassem. Mas o lançamento de13

satélites a partir dos anos 70 trouxe dados sobre o planeta que
ajudaram a reforçar a tese central da Teoria de Gaia: o planeta
tem uma capacidade de controlar sua temperatura, atmosfera,16

salinidade e outras características que mantêm o nosso lar,
doce lar, confortável, com condições ideais para a existência
da vida.19

Tarso Araújo. Revista Mundo Estranho, jan./2008. Internet:

<www.planetasustentavel.abril.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 3

Assinale a opção correta com base no texto.

A O vocábulo “lá” (R.5) refere-se a “sistema solar” (R.4).
B Se a vírgula logo após “Gaia” (R.9) for retirada, o período se

tornará gramaticalmente incorreto.
C Na linha 14, a forma verbal “trouxe” pode ser substituída por

trouxeram para concordar com “satélites”, sem que a frase
fique em desacordo com a escrita padrão.

D A tese de Gaia refere-se aos mecanismos naturais que
contribuem para a existência de vida na Terra.
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QUESTÃO 4

Com relação à tipologia textual, assinale a opção correta.

A O primeiro período do texto (R.1-3) é predominantemente

dissertativo.

B O trecho “Analisando (...) à deusa grega da Terra” (R.3-10) é

dissertativo porque, nele, o autor expõe racionalmente dados

da realidade.

C No segundo parágrafo, o autor apresenta uma descrição sobre

a Teoria de Gaia.

D O autor emite opiniões pessoais a respeito das diversas formas

de vida na Terra.

Texto para as questões 5 e 6

Embora o termo pós-modernidade seja problemático1

porque parece indicar uma grande ruptura na história do

individualismo moderno, o fato é que ele é adequado para

marcar uma mudança de perspectiva nada negligenciável4

nessa mesma história. De início, pensa-se a modernidade

segundo dois valores essenciais (a saber: a liberdade e a

igualdade) e uma figura inédita (o indivíduo autônomo, em7

ruptura com o mundo da tradição). 

Só que, na era clássica, o surgimento do

individualismo ocorreu concomitantemente com a ampliação10

do poder estatal, o que fez com que essa autonomização dos

indivíduos permanecesse mais teórica que real. A pós-

modernidade representa o momento histórico preciso em que13

todos os freios institucionais que se opunham à emancipação

individual se esboroam e desaparecem, dando lugar à

manifestação dos desejos subjetivos, da realização individual,16

do amor-próprio.

As grandes estruturas sociais perdem a autoridade, as

grandes ideologias já não estão mais em expansão, os projetos19

históricos não mobilizam mais, o âmbito social não é mais

que o prolongamento do privado — instala-se a era do vazio,

mas “sem tragédia e sem apocalipse”.22

Gilles Lipovetsky. Os tempos hipermodernos, p. 22-3 (com adaptações).

QUESTÃO 5

No texto, a palavra

A “inédita” (R.7) significa impublicável.

B “institucionais” (R.14) significa sociais.

C “emancipação” (R.14) significa libertação.

D “expansão” (R.19) significa dilatação.

QUESTÃO 6

Com base nas estruturas do texto, assinale a opção correta.

A O emprego do tempo verbal ficaria prejudicado se a forma

verbal “seja” (R.1) fosse reescrita como é.

B Mantém-se a correção gramatical do período se o conectivo

“Embora” (R.1) for substituído por Apesar de.

C O emprego da preposição “em” é facultativo no trecho “em

que todos os freios institucionais” (R.13-14).

D O fragmento “dando lugar à manifestação dos desejos

subjetivos, da realização individual, do amor-próprio”

(R.15-17) mantém a correção gramatical e o sentido original

ao ser reescrito da seguinte forma: dando lugar a manifestação

dos desejos subjetivos da realização individual e do amor-

próprio.

QUESTÃO 7

Assinale a opção em que o fragmento de texto está correto quanto

ao emprego da pontuação.

A Uma lei municipal recente, obrigando os comerciantes a

plantar árvores nas calçadas em frente às lojas, entrou

em prática agora.

B Os caças que nos anos 70 foram a coisa mais avançada que a

FAB já teve vão para o desmanche.

C Se um consumidor constatar alguma irregularidade mesmo

que seja da padaria vizinha, deve ir direto ao dono do

estabelecimento e fazer sua crítica.

D Quando percebeu que havia perdido a carteira o aposentado

entrou em desespero: além dos documentos e cartões, nela

havia cinco mil reais.
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QUESTÃO 8

Assinale a opção correta com base nos princípios de redação e de

correspondências oficiais.

A A forma de tratamento Vossa Senhoria deve ser empregada

em referência aos chefes dos três poderes.

B O fecho Respeitosamente deve ser usado em ofícios dirigidos

aos chefes de seção por seus subordinados.

C O memorando é um ato administrativo de correspondência

oficial que pode ser usado para o servidor justificar sua falta

ao trabalho.

D A redação de documentos oficiais deve seguir os princípios da

impessoalidade, formalidade, clareza e precisão.

QUESTÃO 9

Considerando a figura acima, que apresenta parte de uma página

da Internet acessada por meio do Internet Explorer 6, assinale a

opção correta. 

A Para se copiar o texto da página mostrada, é suficiente

selecioná-lo e clicar a ferramenta .

B Para se alterar a cor da letra do texto, é suficiente selecionar

o texto e clicar a ferramenta .

C A ferramenta  permite atualizar o conteúdo da página.

D O menu  apresenta uma opção que permite salvar a

página.

QUESTÃO 10

Com relação a conceitos de Internet e intranet, assinale a opção

correta.

A Utilizando-se os recursos da Internet, é possível copiar

arquivos de um servidor para o computador local.

B Upload é um procedimento para armazenar as páginas

favoritas no computador local.

C World wide web é um hardware que permite o acesso à

Internet.

D HTTP é um software que possibilita copiar arquivos da

Internet.

QUESTÃO 11

A figura acima mostra uma janela do Outlook Express com um

e-mail que está sendo editado. Acerca dessa situação, assinale a

opção incorreta.

A O destinatário do e-mail é o que possui o endereço

carlos@fundac.gov.br.

B A mensagem está formatada com fonte Arial de tamanho 10.

C O arquivo que está sendo enviado anexo à mensagem chama-

se proposta projeto.

D O usuário cujo e-mail é pedro@fundac.gov.br receberá uma

cópia da mensagem, bem como do arquivo anexo.
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QUESTÃO 12

Considerando a figura acima, que mostra um documento em edição
no Word 2003, assinale a opção correta.

A O texto está formatado com alinhamento justificado. 
B O texto completo contém 3 páginas.
C A cor da fonte do parágrafo selecionado pode ser alterada

usando-se a ferramenta .
D O parágrafo está formatado com o tipo de letra style31 e

tamanho 12.

QUESTÃO 13

A figura acima mostra uma planilha do Excel 2003 em edição.
Considerando que, nessa planilha, o Resultado é a diferença entre o
Gasto real e o Orçamento e que as células de A1 até D1 estão
selecionadas, assinale a opção correta.

A Para se alterar a cor de preenchimento dos títulos das colunas é

suficiente clicar a ferramenta .
B O Resultado do mês de janeiro pode ser corretamente calculado

utilizando-se a fórmula =C2-B2.
C Para se mesclar e centralizar os títulos das colunas é suficiente

clicar a ferramenta .
D O formato moeda, adotado em algumas células da coluna B, pode

ter sido adicionado utilizando-se a ferramenta .

QUESTÃO 14

Com relação à figura acima, que mostra uma janela do
Windows Explorer, e ao procedimento de criação de cópia de
segurança de arquivos, assinale a opção correta.

A Ao se arrastar o ícone  para a lixeira
( ), será criado um backup da pasta de nome
FUNDAC.

B Para se compactar a pasta , é suficiente

clicar a ferramenta .
C Uma forma de se criar backup da pasta FUNDAC é arrastar

o ícone  para um computador apresentado na
opção .

D Ao se clicar o botão , a janela do Windows Explorer
será fechada.

QUESTÃO 15

Nos últimos anos, a cobertura dos programas sociais
aumentou e chegou a um quarto da população brasileira.
Entre esses programas, um dos mais conhecidos do atual
governo federal e que alcança os contingentes mais pobres do
país é o

A Bolsa Trabalho.
B Bolsa Família.
C PIS/PASEP.
D Bolsa Alimentação.

QUESTÃO 16

São muitos os fatores que fazem do Oriente Médio uma das
mais estratégicas e tensas regiões do planeta. Em meio a
aspectos religiosos, culturais, étnicos e políticos que
contribuem para o clima de guerra na região, o elemento
econômico decisivo para fazer dessa área alvo das atenções
mundiais é o

A petróleo.
B trigo.
C minério de ferro.
D manganês.
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QUESTÃO 17

A China é o país mais populoso do mundo e, nos últimos anos,

notabiliza-se por índices espetaculares de crescimento

econômico. Fazendo grandes investimentos e cuidando dos

mínimos detalhes, o país prepara-se para sediar, neste ano, o

conjunto de competições esportivas mundiais denominado

A Jogos Olímpicos.

B Copa do Mundo de Futebol.

C Superliga de Vôlei.

D Campeonato Mundial de Basquete.

QUESTÃO 18

Desde a promulgação da Constituição de 1988, o Poder

Executivo federal dispõe de um instrumento que lhe permite

legislar com rapidez. A utilização considerada exagerada desse

mecanismo tem gerado controvérsias, especialmente no âmbito

do Poder Legislativo. O mecanismo em questão chama-se

A projeto de lei.

B emenda constitucional.

C decreto-lei.

D medida provisória.

QUESTÃO 19

Crimes recentes, tendo crianças por vítimas, chocaram a opinião

pública brasileira. Importante legislação voltada para a proteção

e o amparo de menores de idade surgiu no Brasil na esteira da

Constituição de 1988, reconhecida pela ênfase que dá ao tema da

cidadania. A mencionada legislação é conhecida como

A Estatuto da Criança e do Adolescente.

B Estatuto do Idoso.

C Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

D Estatuto da Micro e Pequena Empresa.

QUESTÃO 20

Está em debate, atualmente, a questão da demarcação de terras

indígenas, constitucionalmente assegurada. No momento, ocorre

tensão relativamente à fixação de indígenas em área contínua e

a retirada de agricultores não-índios dessa área no estado 

A de Roraima.

B de Santa Catarina.

C da Paraíba.

D de Minas Gerais.

CONHECIMENTOS

COMPLEMENTARES
QUESTÃO 21

A mãe de determinada criança residente no município de Campina
Grande – PB comprou uma passagem aérea para sua filha passar
as férias de julho com a avó na cidade de Natal – RN. Nessa
situação, e considerando a Lei n.º 8.069/1990 — Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) —, a criança poderá viajar para
a cidade de Natal

A desacompanhada dos pais, mediante expressa autorização
judicial.

B desacompanhada da mãe por estar viajando para encontrar a
avó, que ficará responsável por ela. 

C apenas na companhia da mãe, por se tratar de cidade fora da
comarca onde reside.

D com autorização expressa do pai, mediante documento com
firma reconhecida.

QUESTÃO 22

De acordo com o ECA, assinale a opção correta.

A O filho havido fora do casamento somente poderá ser
reconhecido pelo pai mediante regular processo de
investigação de paternidade perante o Poder Judiciário do
respectivo local de nascimento da criança.

B Em razão de sua idade, um jovem com 19 anos de idade,
mesmo que tenha reconhecida idoneidade moral, não poderá
candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar de seu município.

C O adolescente privado de liberdade que cumpre medida de
internação não poderá encontrar-se de forma reservada com
seu advogado, fazendo-se necessária a presença de psicóloga
indicada pelo juiz da infância. 

D Os casos de maus-tratos contra criança ou adolescente serão
obrigatoriamente comunicados ao membro mais antigo do
conselho tutelar, escolhido pelo juiz da infância e juventude do
município.

QUESTÃO 23

Um adolescente de 15 anos de idade trabalha como
aprendiz com o consentimento expresso de seus pais na empresa
de seu tio, no município de Patos – PB, local onde reside.

A propósito dessa situação hipotética e considerando o ECA,
assinale a opção correta.

A Por estar em regime familiar de trabalho e no mesmo
município onde reside, o adolescente poderá cumprir seu
expediente de duas horas diárias de trabalho no período de
22 h às 24 h.

B O adolescente poderá trabalhar em ambiente insalubre apenas
mediante recebimento de adicional em seu salário.

C Pelo trabalho que desempenha na empresa do tio, são
assegurados ao adolescente os direitos trabalhistas e
previdenciários.

D O trabalho realizado pelo adolescente assegura-lhe uma bolsa
de aprendizagem até ele completar 16 anos de idade.
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QUESTÃO 24

Sílvio e Sofia, casados, residentes em João Pessoa
– PB há 2 anos, pretendem adotar Maria, com 3 anos de
idade, mediante procuração. Sofia convenceu Sílvio de
que, se não se adaptassem com Maria, poderiam optar por
revogar a adoção após o registro. Disse ainda a Sílvio que
não constariam seus nomes na certidão de nascimento da
menor.

Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção
correta à luz do ECA.

A Após o trânsito em julgado da sentença de adoção,
Sílvio e Sofia poderão revogar a adoção de Maria após
3 anos de convivência com a menor. 

B A adoção atribui a Maria a condição de filha de Sílvio
e Sofia, mas exclui os direitos sucessórios.

C Na hipótese da morte de Sílvio e Sofia, o pátrio poder
será imediatamente restabelecido aos pais naturais de
Maria.

D Sílvio e Sofia não poderão adotar Maria, uma vez que
é vedada a adoção por procuração.

QUESTÃO 25

Assinale a opção correta quanto à guarda prevista no ECA.

A Considerando que um cidadão tenha a guarda de uma
menor, é correto afirmar que esta será dependente
daquele para todos os fins e efeitos de direito, inclusive
previdenciários.

B A guarda liminar não será concedida nos casos de
adoção.

C Uma vez concedida em caráter definitivo pelo conselho
tutelar, a guarda de adolescentes não poderá ser
revogada.

D O detentor da guarda de criança tem o dever de
assegurar a esta assistência material, cabendo aos pais
a assistência educacional e moral.

QUESTÃO 26

Acerca da comunicação mantida, no ambiente de trabalho,
entre chefias, colegas de trabalho e demais usuários dos
serviços, julgue os itens a seguir.

I Nas conversas entre as pessoas, pode acontecer que o
que se transmite não seja adequadamente entendido por
aquele que recebe a mensagem.

II A postura física de uma pessoa pode dar a impressão de
tristeza, o que constituiria uma comunicação não-
verbal.

III Ouvir o que o outro tem a dizer, selecionando o que
interessa, de acordo com as próprias opiniões, facilita
a comunicação.

IV Encontros entre as pessoas para a troca de idéias e
sentimentos são importantes para a boa comunicação.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 27

Considerando as relações humanas no trabalho, assinale a opção
incorreta.

A O convívio regular entre os membros de uma instituição caracteriza
uma relação humana.

B Relações harmoniosas entre os membros da organização podem ser
alcançadas com uma atitude de respeito pela maneira de sentir e de
entender as situações de cada pessoa.

C Ressentimentos no grupo de trabalho podem ser gerados pela
maneira ríspida com que um colega trata os demais.

D Os problemas que os membros da organização vivenciam devem ser
resolvidos por cada um deles, sem a necessidade de auxílio mútuo.

QUESTÃO 28

Criticar faz parte da comunicação interpessoal. Quando o objetivo é
influenciar pessoas no trabalho, saber criticar adequadamente é uma das
habilidades interpessoais mais importantes a se desenvolver. A respeito
desse assunto, julgue os itens que se seguem.

I Criticar auxilia as pessoas a apresentarem um desempenho adequado
no trabalho.

II Receber uma crítica de forma ofensiva pode gerar conflitos no
ambiente de trabalho.

III Dialogar em clima de respeito, tão logo os problemas ocorram,
dificilmente reduz críticas inadequadas.

IV Criticar construtivamente consiste em fornecer informações
objetivas acerca do comportamento profissional, independentemente
de a pessoa criticada manter ou não uma atitude positiva em relação
ao seu trabalho.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e IV.

QUESTÃO 29

Com relação à ética no serviço público, assinale a opção correta.

A A conduta ética do servidor público pode variar de acordo com a
situação de trabalho.

B Caracteriza-se como conduta negligente aquela em que o servidor
não presta atenção às ordens legais de seus superiores, portanto, não
lhes dá o devido cumprimento.

C Repetidos erros no trabalho são naturais e não demonstram
imprudência no desempenho da função pública.

D Ausências injustificadas no trabalho podem causar prejuízos ao
serviço, mas não às relações humanas.

QUESTÃO 30

O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo (Decreto n.º 1.171/1994) dispõe acerca dos principais
deveres do servidor na função pública. Acerca desses deveres, assinale
a opção incorreta.

A A organização do local de trabalho deve ser feita de acordo com os
métodos mais adequados.

B O servidor deve manter-se atualizado com relação às normas para as
atividades que exerce.

C O servidor pode exercer sua função com finalidade estranha ao
interesse público, desde que observe as formalidades legais.

D O servidor deve exercer suas atribuições com rapidez, evitando
atrasos na prestação dos serviços aos usuários.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Uma atividade educativa tem como objetivo oferecer a casais

férteis os conhecimentos necessários para uma escolha livre e

consciente de métodos anticoncepcionais. A respeito desse

assunto, assinale a opção correta.

A A amamentação pode ser utilizada como um método

anticoncepcional eficaz e confiável durante os seis meses

exclusivos de aleitamento da criança, pois, com os níveis altos

de prolactina, não há ovulação e não existem riscos de a

mulher engravidar.

B A pílula do dia seguinte pode ser utilizada sempre 72 horas

após as relações sexuais.

C A camisa de Vênus, ou preservativo, que funciona como um

método de barreira, deve ser colocada antes de qualquer

contato do pênis com os genitais femininos e seu uso deve ser

incentivado em todas as relações sexuais.

D O dispositivo intra-uterino (DIU), que pode ser introduzido

no corpo pela própria mulher, no período de ovulação, não

causa desconfortos ou complicações.

QUESTÃO 32

Assinale a opção correta acerca das necessidades de mobilização

do paciente.

A Para evitar a queda plantar, é necessário deixar os pés livres

e sem apoio quando o paciente estiver deitado em decúbito

dorsal.

B Os rolos podem ser empregados para evitar que o paciente

faça rotação externa do quadril quando for posicionado em

decúbito dorsal no leito. 

C Para o alinhamento corporal adequado do paciente em

decúbito ventral, os braços devem ficar estendidos e a palma

da mão voltada para cima.

D Para auxiliar o paciente a se mover para cima no leito, o

profissional deve colocá-lo sentado na lateral da cama e ir

empurrando-o cuidadosamente até a cabeceira.

QUESTÃO 33

Julgue os itens abaixo, que tratam dos cuidados gerais no preparo
e na administração de medicamentos.

I Deve-se evitar conversar quando se prepara um medicamento,
para não haver distrações.

II Ao se administrar medicamentos por via parenteral, deve-se
utilizar agulhas e seringas estéreis.

III Alguns medicamentos do plantão noturno podem ser
preparados previamente por um membro da equipe de
enfermagem, logo no início da noite, para serem
administrados posteriormente por outros colegas da equipe
até o final do período do plantão.

IV Para identificar o paciente que irá receber um medicamento,
é suficiente observar o número da enfermaria e do leito no
qual o paciente se encontra.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e II.
Considerando a situação hipotética apresentada a seguir,
responda às questões de 34 a 37.

Um homem de 64 anos de idade tem doença pulmonar
obstrutiva crônica (DPOC) e está internado por apresentar
complicações respiratórias. Está consciente, orientado e
deambulando. Queixa-se de febre há três dias, com fraqueza,
dispnéia, tosse produtiva e dificuldades para dormir. Esse
paciente deverá colher material para exames de sangue
(gasometria e hemograma completo) e escarro, além de urina para
cultura. Apresenta os seguintes sinais vitais: temperatura axilar de
38,1 ºC, freqüência cardíaca de 112 batimentos por minuto,
freqüência respiratória de 32 movimentos por minuto e pressão
arterial de 150 mmHg × 92 mmHg. Esse paciente é fumante
desde os 21 anos de idade e não conseguiu abandonar o hábito.
Foram-lhe prescritos oxigênio sob cateter nasal, nebulização com
broncodilatadores, antitérmico e exercícios respiratórios.

QUESTÃO 34

Com relação à doença apresentada pelo paciente, assinale a opção
correta.

A O organismo vai-se adaptando às mudanças surgidas em
função da limitação do fluxo de ar e ocasionando aumento de
freqüência respiratória, alterações na caixa torácica e
diminuição do trabalho respiratório do paciente.

B A condição do paciente indica que ele está mais sujeito à
insuficiência respiratória e infecções respiratórias, uma vez
que sua doença provoca alterações das paredes brônquicas,
hipersecreção de muco e inflamação, além de alterações nos
macrófagos alveolares — condições que se agravam na
presença do fumo. 

C A dispnéia está associada à compressão do coração em
conseqüência do líquido presente dentro do saco pericárdico,
causado pelo esforço respiratório, o que gera diminuição da
complacência pulmonar, aumento da temperatura corporal e
da pressão arterial. 

D A doença apresentada pelo paciente é sinônimo de câncer de
pulmão e está ligada ao desenvolvimento de células
escamosas nos brônquios segmentares, o que explica a
condição de dispnéia e tosse.
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QUESTÃO 35

Com base na assistência ventilatória ao paciente, assinale a opção
correta.

A A quantidade de oxigênio fornecida ao paciente poderá
chegar até 50% de fração inspirada, devendo ser mantido um
fluxo constante de 6 litros por minuto.

B A tapotagem, a tosse e a drenagem postural estão
contra-indicadas nessa situação.

C É importante desencorajar o fumo e ensinar ao paciente
respirações diafragmáticas e com os lábios semicerrados.

D Os broncodilatadores são administrados diluídos juntos com
a água estéril nas nebulizações e, como agem melhorando a
dispnéia, pode ser administrada em dobro a dose prescrita
toda vez que o paciente queixar-se de falta de ar.

QUESTÃO 36

Quanto aos sinais vitais apresentados, de acordo com a
terminologia correta dos parâmetros avaliados, o paciente está

A febril, bradicárdico, taquipnéico e hipotenso.
B afebril, taquicárdico, eupnéico e hipertenso.
C hipertérmico, bradicárdico, eupnéico e normotenso.
D febril, taquicárdico, taquipnéico e hipertenso.

QUESTÃO 37

Quanto à coleta de material do paciente para exames, assinale a
opção correta. 

A A gasometria deverá ser realizada pela manhã, utilizando-se
uma seringa com anticoagulante, e a amostra é coletada por
meio de uma venopunção.

B A coleta de escarro pode ser feita a qualquer hora do dia e
deve-se orientar o paciente a tossir e cuspir saliva no
recipiente.

C Para a coleta da amostra de urina, deve-se utilizar um
recipiente estéril e orientar o paciente a limpar a área ao redor
do meato urinário, lavando-a com água e sabão, e a coletar o
jato médio.

D Na coleta de sangue para o hemograma completo, não se faz
compressão no local da punção, e o paciente deve estar em
jejum.

QUESTÃO 38

Assinale a opção correta quanto à assistência ao paciente adulto
em uma parada cardiorrespiratória, dentro de uma instituição de
saúde. 

A Devem-se iniciar as manobras de reanimação somente após
ter se identificado a midríase.

B Para a reanimação respiratória, o profissional deve sempre
fazer a hiperextensão do pescoço do paciente e manter a
língua dele abaixada.

C Para a realização das compressões no tórax do paciente, este
deve ser deitado em uma superfície rígida e em altura que
permita ao profissional ficar com os braços esticados.

D A desfibrilação cardíaca é contra-indicada nos pacientes que
apresentam fibrilação ventricular.

QUESTÃO 39

Quanto aos diferentes processos de esterilização, assinale a opção
correta.

A A esterilização pelo calor seco é feita em estufas nas quais
podem ser colocados alguns artigos hospitalares, como óleos
ou pós. 

B O aparelho utilizado para o processo de esterilização por
vapor saturado sob pressão é a autoclave, que é indicada para
todos os tipos de artigos que estiverem em embalagens
impermeáveis ao vapor e resistentes a condições úmidas. 

C Não existem produtos químicos que realizem a esterilização.
Os agentes químicos líquidos existentes para uso hospitalar
promovem apenas a desinfecção, pois não destroem esporos.

D A radiação pode ser usada para esterilização de praticamente
todos os artigos hospitalares, pois é um método de baixo
custo, disponível em toda central de material de qualquer
instituição.

QUESTÃO 40

Julgue os itens abaixo, que tratam de aspectos ligados à
adolescência.

I Estirão é a fase de desenvolvimento corporal em que ocorre
um crescimento rápido e acentuado dos membros.

II Para a avaliação do crescimento do adolescente, os dados
relativos a altura e a idade são anotados em uma curva de
crescimento para o sexo feminino ou para o masculino, que,
em forma de gráfico, permite o seu acompanhamento.

III A primeira menstruação é denominada menarca.
IV Na puberdade feminina, verifica-se a telarca, que está

relacionada com o desenvolvimento das mamas.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 41

Ao fornecer cuidados de aspiração aberta a um paciente com
traqueostomia, é necessário

A aplicar aspiração contínua à medida que se introduz a sonda.
B usar sonda e luvas estéreis.
C usar uma seringa com agulha estéreis.
D lavar com água filtrada a sonda usada.

QUESTÃO 42

Na reanimação cardiopulmonar em lactentes menores de 1 ano,
deve-se

A utilizar o pulso carotídeo para verificar a presença ou a
ausência de batimentos cardíacos.

B manter a freqüência de 40 compressões e 5 ventilações por
minuto. 

C adaptar a máscara facial infantil do ressuscitador manual
(ambu) sobre a boca e o nariz de modo que não ocorram
vazamentos de ar, observando-se a elevação na região do
tórax da criança quando se comprime o ambu.

D colocar a parte proximal da palma da mão 1 centímetro acima
do processo xifóide e comprimir o esterno, balançando o
corpo em direção à criança.
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QUESTÃO 43

Assinale a opção que indica algumas das características clínicas
observadas em indivíduos com diabetes melito do tipo 1.

A Sintomas inespecíficos, de início insidioso, sendo comuns
desequilíbrios da glicemia.

B Evidências de complicações crônicas micro e
macrovasculares.

C Obesidade com distribuição abdominal, idade superior a
30 anos e forte componente hereditário.

D Ocorrência predominante em crianças e adolescentes magros
e que têm facilidade para cetose.

QUESTÃO 44

Um agente etiológico e um reservatório da leptospirose são,
respectivamente, 

A uma bactéria aeróbica e roedores domésticos.
B uma bactéria anaeróbica e morcegos.
C um vírus e cães.
D um fungo e bovinos.

QUESTÃO 45

A adolescência é um período do desenvolvimento humano no
qual ocorrem alterações nas diversas áreas biológicas,
psicológicas, sociais e culturais. Acerca desse assunto, assinale a
opção correta.

A A acne é uma dermatose comum nessa faixa etária e deve ser
drenada pelo próprio adolescente sempre que se apresentar
com comedões, pápulas e pústulas.

B A gravidez na adolescência é um fator preocupante, pois pode
representar riscos relativos à saúde da mãe e da criança. É
fundamental muito diálogo e orientação, oferecendo-se
suporte para recuperação da auto-estima.

C A obesidade nos adolescentes do sexo masculino até os
16 anos de idade pode ser resolvida a partir de uma dieta
restritiva e uso de medicamentos para perda de peso rápida.

D O estímulo ao consumo de álcool e drogas pode vir da própria
família, por isso a medida mais adequada é não conversar
com o adolescente sobre esse tema, a fim de não despertar
interesses.

QUESTÃO 46

A assistência à saúde do adolescente deve pautar-se

A pela vigilância e atuação frente às enfermidades,
considerando-se que a adolescência é uma fase equivalente à
da infância, que necessita de tutela.

B pelo atendimento curativo, em que são estabelecidas
estratégias para a resolução de possíveis problemas.

C pelo autoritarismo e pela imposição de normas relativas à
qualidade de vida.

D pela adoção de medidas de prevenção, tratamento,
recuperação e promoção à saúde que tenham caráter
educativo e participativo. 

QUESTÃO 47

Um recém-nascido (RN) que pesou 2.200 gramas, nascido
quando a mãe completou 35 semanas de gestação, é classificado
como

A RN de baixo peso e pós-termo.
B RN adequado para a idade gestacional.
C RN de baixo peso e a termo.
D RN de baixo peso e prematuro.

QUESTÃO 48

Uma mulher adulta, que se encontra totalmente
dependente, necessita de cuidados de higiene, devendo ser
submetida a um banho completo no leito. Ela está usando um
pijama e tem controle de esfíncteres. Possui uma linha
intravenosa com infusão de solução em membro superior direito
e não consegue mover o membro inferior esquerdo.

Considerando-se essa situação, deve-se

A remover a blusa do pijama começando pelo braço direito.
B usar luvas descartáveis no cuidado perineal e limpar, com

compressas, em um só movimento, da área pubiana em
direção ao ânus.

C lavar cabeça, braços, tórax, abdome, genitália, pernas, pés e
costas, obedecendo-se a esta seqüência.

D desconectar o frasco de infusão venosa até que se termine o
banho.

QUESTÃO 49

São elementos importantes para o entendimento dos mecanismos
de disseminação de microrganismos nos hospitais a fonte, a forma
de transmissão e o hospedeiro susceptível. Acerca desse assunto,
assinale a opção correta.

A Fontes são os materiais colonizados, como, por exemplo,
microorganismos patogênicos, pacientes, visitantes, fômites
ou profissionais de saúde.

B Pode ocorrer transmissão aérea de microrganismos por
gotículas, caracterizada por partículas muito pequenas que
permanecem suspensas no ar por longos períodos de tempo,
sendo necessário um sistema especial de circulação do ar.

C O modo mais comum de transmissão de infecção hospitalar é
por contato, que é definida como aquela que ocorre
exclusivamente pelo contato direto entre  pessoas.

D A presença de microrganismos no ambiente hospitalar sempre
causa doenças nos indivíduos, sejam pacientes, sejam
profissionais de saúde.

QUESTÃO 50

Com relação à assistência de enfermagem à mulher em situações
obstétricas de risco, assinale a opção correta.

A Uma das causas mais comuns de hemorragia no último
trimestre é a placenta prévia. Quando a gestante é internada
nessa situação, deve manter o repouso no leito, ser
monitorada quanto ao sangramento, aos batimentos fetais e
aos sinais de choque iminente (palidez, taquicardia,
extremidades frias etc.).

B A doença hipertensiva específica da gestação pode surgir em
adolescentes no primeiro trimestre da gestação e causa
hemorragias decorrentes da implantação inadequada do ovo
fecundado. Deve-se estar atento aos sinais de choque e
infecção.

C O descolamento prematuro da placenta pode provocar
hemorragia discreta, dor súbita e contrações uterinas. Deve-se
controlar os batimentos fetais e administrar analgésicos
depressores do sistema nervoso central.

D O término da gravidez no último mês de gestação pode ser
denominado abortamento. Os cuidados envolvem o auxílio no
procedimento de aspiração intra-uterina e o controle dos
sinais vitais.




