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2 TRT7R-Português2 

 

PORTUGUÊS 
 

Atenção:  As questões de números 1 a 5 baseiam-se no texto 
apresentado abaixo. 

 

A busca por explicações para os diversos matizes da 

personalidade mobiliza a ciência e a filosofia desde a Antigui-

dade. Na Grécia, Hipócrates, o pai da medicina, descreveu 

quatro tipos de personalidade, de acordo com a presença de 

determinadas substâncias no organismo. No Renascimento e 

na era moderna, o debate se deu principalmente em torno do 

grau de responsabilidade que a natureza e o ambiente teriam 

na formação da personalidade. Por todo o século XX, muitos 

pensadores se agarraram à tese de que o ser humano é pro-

duto apenas do ambiente. Com frequência, esse posiciona-

mento era uma reação à série de barbaridades cometidas nos 

Estados Unidos e em vários países da Europa com o intuito de 

promover limpezas étnicas – e evitar que ciganos, homos-

sexuais ou quaisquer "indesejados" transmitissem seus genes 

aos seus descendentes. O apogeu dessa barbárie, evidente-

mente, ocorreu na Alemanha nazista. 

A descoberta da estrutura do DNA, em 1953, e o 

mapeamento completo do genoma humano, em 2003, abriram 

um campo de exploração sem precedentes para entender as 

origens biológicas da personalidade. Hoje se sabe que os 

comportamentos dependem da interação entre fatores genéti-

cos e ambientais. Além disso, as descobertas mais recentes 

nesse campo mostram que a influência dos hábitos e do estilo 

de vida de cada um na ação dos genes é maior do que se 

pensava. Pessoas com genes associados à depressão têm 

mais probabilidade de desenvolver a doença se forem expostas 

a eventos traumáticos durante a vida. Do mesmo modo, indiví-

duos com dificuldade no metabolismo do álcool não vão se 

tornar automaticamente abstêmios. 

Devido à descoberta do gene do otimismo – uma varia-

ção do gene responsável pelo transporte da serotonina, 

neurotransmissor associado a sensações como o bem-estar e a 

felicidade –, a geneticista Mayana Zatz afirma: é possível que, 

de agora em diante, tenhamos de ser mais tolerantes com quem 

teima em ver apenas o lado negativo do mundo. Afinal, essa 

atitude, em parte, está nos genes. 

(Adaptado de Leandro Beguoci. Veja, 6 de maio de 2009, p. 
132-134) 

 
 
1. A afirmativa que resume corretamente o assunto do texto 

é: 
 

(A) A ciência está retomando algumas das teses dos 
pensadores da Antiguidade, para explicar os mais 
diversos matizes da personalidade humana. 

 

(B) Mesmo com as recentes descobertas científicas fica 
difícil determinar as causas psíquicas que regem a 
predisposição humana para o otimismo. 

 

(C) A valorização da influência genética baseia os estu-
dos sobre a personalidade, desconsiderando as rela-
ções que se estabelecem no meio em que as pes-
soas vivem. 

 

(D) Os avanços no ramo da genética buscam explicar 
certos traços da personalidade humana na interação 
entre o ambiente e o genoma. 

 

(E) Há atualmente um posicionamento científico sobre a 
personalidade humana que vem desde o século pas-
sado, de predomínio das influências do meio. 

_________________________________________________________ 
 

2. Com as referências à depressão e ao alcoolismo, no 
2o parágrafo, o autor busca 

 
(A) registrar as últimas pesquisas sobre a predominân-

cia dos genes em alguns problemas de personali-
dade, desconsiderando escolhas individuais diante 
deles. 

 
(B) ressaltar as recentes conclusões a que chegaram os 

cientistas sobre o peso de determinadas situações 
de vida no desencadeamento da ação de fatores 
genéticos. 

 
(C) apontar a fatalidade de certos acontecimentos na vi-

da humana, determinados anteriormente pela esco-
lha pessoal, tanto que não estão sujeitos a altera-
ções. 

 
(D) evidenciar a importância de estudos genéticos sobre 

a personalidade, como condição indispensável de 
cura a certos males decorrentes das condições da 
vida moderna. 

 
(E) assinalar os recentes avanços da pesquisa genéti-

ca, como justificativa para a importância dos senti-
mentos, como a felicidade, nos relacionamentos pes- 
soais. 
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3. O apogeu dessa barbárie, evidentemente, ocorreu na Ale-
manha nazista. (final do 1o parágrafo) 
 
O sentido original da afirmativa acima está corretamente 
reproduzido, com outras palavras, considerando-se o con-
texto, em: 
 
(A) As ações políticas, especialmente contra a Alema-

nha, foram um acontecimento marcante durante todo 
o período nazista. 

 

(B) O posicionamento político nascido na Alemanha na-
zista resultou de descobertas científicas na área do 
comportamento humano. 

 

(C) O auge da promoção da limpeza étnica, uma das 
maiores atrocidades, aconteceu durante o regime 
nazista na Alemanha. 

 

(D) O exemplo oferecido pela Alemanha nazista ignora 
os eventos traumáticos a que muitas pessoas po-
dem ser submetidas. 

 

(E) Na Alemanha nazista, tornou-se possível comprovar 
a validade das teorias científicas, apesar dos hor-
rores da guerra. 

_________________________________________________________ 
 

4. Identifica-se relação de causa e consequência no segmen-
to: 

 
(A) ... o debate se deu principalmente em torno do grau 

de responsabilidade que a natureza e o ambiente 
teriam na formação da personalidade. 

 

(B) ... muitos pensadores se agarraram à tese de que o 
ser humano é produto apenas do ambiente. 

 

(C) Além disso, as descobertas mais recentes nesse 
campo mostram que a influência dos hábitos e do 
estilo de vida de cada um na ação dos genes é 
maior do que se pensava. 

 

(D) Pessoas com genes associados à depressão têm 
mais probabilidade de desenvolver a doença se fo-
rem expostas a eventos traumáticos durante a vi- 
da. 

 

(E) Devido à descoberta do gene do otimismo [...], a ge-
neticista Mayana Zatz afirma ... 

_________________________________________________________ 
 

5. A busca por explicações para os diversos matizes da 
personalidade ... (início do texto) 

 
A mesma regência assinalada acima NÃO está caracte-
rizada na expressão: 
 
(A) na formação da personalidade. 
 
(B) produto apenas do ambiente. 
 
(C) uma reação à série de barbaridades. 
 
(D) em vários países da Europa. 
 
(E) a influência dos hábitos e do estilo de vida. 

Atenção:  As questões de números 6 a 13 baseiam-se no 
texto apresentado abaixo. 

 

 

De toda a água existente no planeta, apenas o percen-

tual de 3% é doce, e sua maior parte está em geleiras. Mas o 

restante, se bem usado, pode abastecer a natureza e o ho-

mem. 

"O início das comunidades sedentárias é o início da 

necessidade de administrar suprimentos de água doce", diz o 

arqueólogo inglês Steve Mithen. "Esse é um ponto de partida 

para o grande dilema moderno. De preocupação de indivíduos, 

passou para cidades, nações e hoje é um tema global." 

A Organização das Nações Unidas (ONU) calcula que 

cerca de um bilhão de pessoas não têm acesso à água potável 

e pelo menos dois bilhões não conseguem água adequada para 

beber, lavar-se e comer. Viver com escassez de água é uma 

condição associada a milhões de mortes ao ano, causadas por 

doenças, má nutrição, fome crônica. Ao afastar meninos e me-

ninas da escola, ela impede que as crianças e seus parentes e 

amigos tenham acesso a informações que lhes darão uma vida 

melhor. 

O crescimento populacional e a necessidade de abaste-

cer as pessoas com água − incluindo aí uma atividade crucial, a 

agricultura – são fatores essenciais na questão, que o aque-

cimento global vem agravar. Só para atender à produção de 

alimentos, o Banco Mundial estima que o consumo de água 

aumentará 50% por volta de 2030. Especialistas anteveem que, 

se nada for feito, bilhões de indivíduos se juntarão aos que já 

sofrem com sua falta. As decorrências disso serão doenças, 

fome, migrações e conflitos pela posse de água. 

A má gestão da água tem reduzido os estoques aprovei-

táveis. Fator importante é a crença da maioria das pessoas de 

que a água é um bem comum, que não pertence a ninguém em 

especial. Há, também, uma evidente desproporção entre o que 

é extraído e o volume de reposição disponível, sobretudo a 

partir do século passado. 

(Adaptado de Eduardo Araia. Planeta , março de 2009, p. 44-49) 

Caderno de Prova ’R’, Tipo 001

www.pciconcursos.com.br




 

4 TRT7R-Português2 

6. Mas o restante, se bem usado, pode abastecer a natureza 

e o homem. (1o parágrafo) 

 
É correto concluir, da afirmativa grifada acima, que 
 
(A) a água, ainda bastante disponível na natureza, apre-

senta-se como um bem praticamente acessível a 
todas as pessoas. 

 
(B) o uso equilibrado da água é fundamental para que 

ela possa realmente suprir as necessidades da po-
pulação no planeta. 

 
(C) os estoques aproveitáveis de água são inacessíveis 

às reais necessidades da natureza e de consumo de 
toda a população mundial. 

 
(D) as dificuldades decorrentes do consumo de água 

podem comprometer os recursos naturais e a 
continuidade da vida no planeta. 

 
(E) a água está se tornando cada vez mais escassa em 

vários lugares, principalmente em razão de sua má 
distribuição. 

_________________________________________________________ 
 

Instruções:  Para responder às questões de números 7 e 8, 
considere o 2o parágrafo do texto. 

 

7. Segundo o Dicionário Houaiss, dilema é um raciocínio 
que parte de premissas contraditórias e mutuamente ex-
cludentes, mas que paradoxalmente terminam por funda-
mentar uma mesma conclusão. 
 
A afirmação de que administrar o uso da água é um 
grande dilema moderno significa, portanto, 

 
(A) fornecer quantidade de água doce necessária para 

toda a população do planeta, mas gerenciar correta-
mente seu uso. 

 
(B) tornar disponível volume de água suficiente para o 

consumo humano, mesmo que seja em detrimento de 
outras atividades também importantes. 

 
(C) priorizar o fornecimento de água para a população, 

embora ela seja necessária na produção de ali-
mentos, cujo consumo é bem maior. 

 
(D) gerenciar de modo satisfatório os conflitos surgidos 

em razão de disputas por água, mesmo beneficiando 
somente algumas poucas nações. 

 
(E) controlar os fatores que aceleram o aquecimento 

global, apesar da dificuldade em conciliar os interes-
ses dos diferentes governos. 

_________________________________________________________ 
 

8. O emprego das aspas identifica 
 

(A) a ideia central, que será a base de todo o desen-
volvimento. 

 
(B) uma justificativa necessária para a informação cons-

tante do parágrafo anterior. 
 
(C) a antecipação do assunto que passará a ser abor-

dado mais adiante. 
 
(D) a introdução de informação de certa forma desne-

cessária no contexto. 
 
(E) uma transcrição fiel das palavras de um especialista 

no assunto abordado. 

Instruções:  Para responder às questões de números 9 e 10, 
considere o segmento reproduzido abaixo. 

 

O crescimento populacional e a necessidade de abas-

tecer as pessoas com água - incluindo aí uma atividade crucial, 

a agricultura – são fatores essenciais na questão, que o aque-

cimento global vem agravar. (4o parágrafo) 

 

9. A expressão grifada acima refere-se, no contexto, à 
 

(A) existência de condições favoráveis à vida no mundo 
todo, atualmente. 

 
(B) desproporção entre o consumo acentuado de água e 

a reposição da natureza. 
 
(C) oferta de água potável ou de qualidade a um grande 

número de pessoas. 
 
(D) ocorrência de fatores prejudiciais à saúde da popu-

lação, como a fome. 
 
(E) ausência de informações adequadas à população 

sobre o abastecimento de água. 
_________________________________________________________ 
 

10. O comentário isolado pelos travessões se justifica, no 
texto, pelo fato de que 

 
(A) a agricultura deve consumir maior quantidade de 

água, em prejuízo da que está disponível para uso 
da população em todo o planeta. 

 

(B) a produção de alimentos em quantidade suficiente 
para toda a população mundial exige expressivo 
aumento no consumo de água. 

 

(C) o aquecimento global poderá comprometer ainda 
mais o cultivo de alimentos caso seja priorizado o 
abastecimento de água para consumo pessoal. 

 

(D) a água doce se encontra em locais de difícil acesso, 
como as geleiras, tornando quase impossível o uso 
desse líquido na obtenção de alimentos. 

 

(E) o aumento na oferta de água doce, em todo o mun-
do, explica o maior consumo, pela agricultura, desse 
bem essencial à vida. 

_________________________________________________________ 
 

11. Ao afastar meninos e meninas da escola, ela impede que 
as crianças e seus parentes e amigos tenham acesso a 
informações que lhes darão uma vida melhor. (3o pará-
grafo) 

 
A oração grifada acima, respeitando-se as possibilidades 
de entendimento no texto, NÃO poderia ser alterada por: 

 
(A) À medida que afasta meninos e meninas da escola. 
 
(B) Como afasta meninos e meninas da escola. 
 
(C) Visto que afasta meninos e meninas da escola. 
 
(D) No momento em que afasta meninos e meninas da 

escola. 
 
(E) A fim de que afaste meninos e meninas da escola. 
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12. A concordância verbal e nominal está inteiramente correta 
na frase: 
 
(A) Apesar da insistência de ambientalistas sobre a ne-

cessidade do uso consciente da água a fim de se 
evitar desperdícios, são poucas as pessoas que os 
faz, comprometendo a vida na Terra. 

 
(B) Alguns países optam por importar alimentos como 

forma de economizar água, que vem neles embuti-
dos, já que a agricultura é que demandam enormes 
quantidades desse líquido. 

 
(C) O desmatamento descuidado e o desvio de águas 

de mananciais para irrigação comprometem os ci-
clos de evaporação e de precipitação de chuvas, o 
que resulta em escassez de água.  

 
(D) A escassez de água e a pobreza cria para as pes-

soas uma armadilha da qual é difícil escapar, numa 
relação mútua de causa e efeito, embora também 
nos países ricos se encontre regiões desérticas. 

 
(E) Dados obtidos pela ONU atesta que cerca de dois 

terços das pessoas que não dispõe de água de 
qualidade mínima para suas necessidades vivem 
com menos de dois dólares por dia. 

_________________________________________________________ 
 

13. A visão da água como um bem barato ou gratuito per-
manece arraigada em muitos lugares. 
 
Parte das alternativas referentes ao uso adequado da 
água está sendo adotada ao redor do mundo. 
 
Muitos agricultores relutam em rever seus métodos de 
plantio e de cultura. 
 
As medidas para resolver o problema tardam a ser to-
madas. 
 
As frases acima articulam-se em um único período com 
clareza, correção e lógica, em: 
 
(A) As medidas para resolver o problema da água como 

um bem barato ou gratuito com a qual permanece 
arraigada em muitos lugares tardam a ser tomadas, 
sendo parte das alternativas ao uso adequado da 
água que está sendo adotada ao redor do mundo 
mesmo que muitos agricultores relutam em rever 
seus métodos de plantio e de cultura. 

 
(B) Parte das alternativas referentes ao uso adequado 

da água está sendo adotada ao redor do mundo, po-
rém muitos agricultores relutam em rever seus mé-
todos de plantio e de cultura, pois a visão da água 
como um bem barato ou gratuito permanece ar-
raigada em muitos lugares, de modo que as medidas 
para resolver o problema tardam a ser tomadas. 

 
(C) A visão da água como um bem barato ou gratuito 

permanece arraigada em muitos lugares, como parte 
das alternativas referentes ao uso adequado a qual 
está sendo adotada ao redor do mundo, com muitos 
agricultores relutando em rever seus métodos de 
plantio e de cultura, já que as medidas para resolver 
o problema tardam a ser tomadas. 

 
(D) Muitos agricultores, relutando em rever seus méto-

dos de plantio e de cultura, onde as medidas para 
resolver o problema tardam a ser tomadas, faz parte 
das alternativas referentes ao uso adequado da 
água, que está sendo adotada ao redor do mundo, 
com a visão dela como bem barato ou gratuito. 

 
(E) Como fazem parte das alternativas referentes ao uso 

adequado da água, muitos agricultores relutam em 
rever seus métodos de plantio e de cultura com as 
medidas tardando a ser tomadas para resolver o 
problema da visão da água como um bem barato ou 
gratuito, arraigado em muitos lugares. 

Atenção:  As questões de números 14 a 19 baseiam-se no 
texto apresentado a seguir. 

 

São, no máximo, 140 caracteres para passar o recado. 

Com essa ideia simples, o Twiter cresceu 1.382% em apenas 

um ano, chamando a atenção de agentes importantes para o 

desenvolvimento sustentável. Órgãos públicos, entidades não-

governamentais e até mesmo internautas engajados aderiram à 

novidade e, cada vez mais, interagem com as chamadas redes 

sociais. 

Mas de que maneira essas redes podem estimular ini-

ciativas de sustentabilidade? "Só existe rede quando o grupo se 

mantém por um tempo, gerando confiança e identidade entre as 

pessoas", diz o espanhol David Ugarte, autor de livro sobre o 

assunto e membro do conselho de um jornal on-line, colabo-

rativo e global para questões ambientais. "Como toda forma não 

hierárquica da sociedade, as redes sociais são, antes de tudo, 

coesivas. É natural que apontem para a sustentabilidade social 

e ambiental." 

Alguns movimentos ecológicos nasceram em redes. Um 

deles foi a Hora do Planeta, surgido na Austrália, mobilização 

em torno de se apagarem as luzes no mundo todo, no dia 

escolhido. No Brasil, universitários se organizaram em redes na 

internet e foram para Santa Catarina ajudar na reconstrução de 

locais atingidos pela enchente de novembro passado. 

Criado em 2006, o Twiter se transformou em fenômeno 

de comunicação global. Seu sucesso impulsiona o debate sobre 

o uso de redes sociais na internet, cada vez mais comum em 

diversos setores. Com as redes sociais, políticos brasileiros e 

órgãos estão tentando se aproximar mais dos cidadãos, inten-

sificando contato direto com eles. Usam as redes para divulgar 

políticas públicas e tratar de temas atuais. 

O Twiter tem se mostrado uma poderosa arma de 

mobilização política – a ponto de ter protagonizado papel 

fundamental durante as últimas eleições presidenciais no Irã. 

Partidários da oposição encontraram no site a maneira mais 

eficaz de dizer ao mundo que o governo havia fraudado as 

votações. Para driblar a censura, convocaram internautas do 

mundo inteiro a retransmitirem suas mensagens. 
(Adaptado de Lucas Frasão. O Estado de S.Paulo , Vida & 
Sustentabilidade, Especial H6 e H7, 31 de julho de 2009)  

 
 
14. Evidencia-se, no texto, que 

 
(A) o uso abusivo de sites de relacionamento na internet 

desvirtua, por vezes, seu caráter participativo, ao 
transmitir informações do mundo político. 

 
(B) as discussões surgidas em redes virtuais nem sem-

pre permitem consenso, tendo em vista o enorme 
número de participantes num único site. 

 
(C) as distâncias em que se encontram os internautas 

dificultam o engajamento em causas inteiramente 
estranhas ao seu contexto habitual. 

 
(D) os sites de comunicação atuais, apesar de seu apa-

rente caráter democrático, acabam sendo privilégio 
do poder político, em qualquer nação. 

 
(E) as redes virtuais de comunicação apresentam poder 

de mobilização em torno de causas que atingem as 
pessoas, indiferentemente de seu conteúdo espe-
cífico. 
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15. Com a afirmativa no 1o parágrafo de que o Twiter cresceu 
1.382% em apenas um ano, o autor 

 
(A) coloca em dúvida a eficácia das informações trans-

mitidas, pelo fato de que São, no máximo, 140 ca-
racteres para passar o recado. 

 

(B) demonstra ceticismo quanto à eficácia no uso desse 
site, com a questão Mas de que maneira essas re-
des podem estimular iniciativas de sustentabilida-
de? 

 

(C) se vale de um argumento que vai embasar a afir-
mativa posterior de que o Twiter se transformou em 
fenômeno de comunicação global. 

 

(D) censura o uso indiscriminado desse site, como forma 
de propaganda na divulgação de ações políticas, em 
Usam as redes para divulgar políticas públicas e 
tratar de temas atuais. 

 

(E) defende até mesmo movimentos que se contrapõem 
à ordem estabelecida em alguns países, afirman- 
do que Para driblar a censura, convocaram inter-
nautas do mundo inteiro a retransmitirem suas men-
sagens. 

_________________________________________________________ 
 

16. Órgãos públicos, entidades não-governamentais e até 
mesmo internautas engajados aderiram à novidade ... (1o 
parágrafo) 

 
A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento 
que o do grifado acima é: 

 
(A) ... e, cada vez mais, interagem com as chamadas 

redes sociais. 
 

(B) Alguns movimentos ecológicos nasceram em re-
des... 

 

(C) Seu sucesso impulsiona o debate sobre o uso de 
redes sociais na internet ... 

 

(D) ... intensificando contato direto com eles. 
 

(E) ... que o governo havia fraudado as votações. 
_________________________________________________________ 
 

17. ... e, cada vez mais, interagem com as chamadas redes 
sociais. (1o parágrafo) 

 
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se 
encontra o grifado acima está na frase: 
 
(A) ... que apontem para a sustentabilidade social e am-

biental ... 
 

(B) ... quando o grupo se mantém por um tempo ... 
 

(C) ... universitários se organizaram em redes na 
internet ... 

 

(D) ... que o governo havia fraudado as votações. 
 

(E) ... a retransmitirem suas mensagens. 

18. ... mobilização em torno de se apagarem as luzes no 

mundo todo, no dia escolhido. (3o parágrafo) 

 
Sentido idêntico da forma verbal grifada acima está 
expresso em de que 

 
(A) eram para apagar. 
 

(B) se precisava apagar. 
 

(C) se havia apagado. 
 

(D) fossem apagadas. 
 

(E) tinham sido apagadas. 
_________________________________________________________ 
 

19. Pela internet, um grupo de jovens universitários buscou a 
melhor formar de ajudar ...... vítimas de enchentes em 
Santa Catarina, e um deles foi ...... Itapema, disposto ...... 
colaborar na reconstrução da cidade. 
 
As lacunas da frase acima estarão corretamente 
preenchidas, respectivamente, por: 

 
(A) as - a - a  
 

(B) às - à - a 
 

(C) as - à - à 
 

(D) às - a - à 
 

(E) as - a - à 
_________________________________________________________ 
 

20. Considere as afirmativas seguintes: 
 
 I. O padrão culto da linguagem é estabelecido por 

seu uso específico nos atos e comunicações 
oficiais, com preferência por determinadas expres-
sões e formas sintáticas, tendo em vista tratar-se 
de uma variante da linguagem técnica. 

 
 II. Um dos princípios da redação oficial é a impes-

soalidade na comunicação de determinado assunto, 
considerando-se que ela é feita em nome do ser-
viço público para um destinatário entendido como 
público, portanto, também impessoal. 

 
 III. A necessidade de se empregar o padrão culto da 

língua na redação oficial decorre tanto do caráter 
público dos atos emitidos quanto de sua qualidade, 
que é informar os cidadãos com clareza e obje-
tividade. 

 
É correto o que se afirma em: 

 
(A) apenas I. 
 

(B) apenas I e II. 
 

(C) apenas I e III. 
 

(D) apenas II e III. 
 

(E) I, II e III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem (Resolução 311/2007), o profissional de en-
fermagem tem como deveres e responsabilidades 

 
(A) registrar no prontuário do paciente as informações 

inerentes e prescindíveis ao processo de cuidar. 
 
(B) assegurar à pessoa, família e coletividade assistên-

cia de enfermagem livre de danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência. 

 
(C) disponibilizar seus serviços profissionais à comuni-

dade em casos de emergência, epidemia e catás-
trofe, demandando vantagens pessoais. 

 
(D) garantir a continuidade da assistência de enferma-

gem em condições que ofereçam segurança, exceto 
em caso de suspensão das atividades profissionais 
decorrentes de movimentos reivindicatórios da cate-
goria. 

 
(E) recusar-se a executar atividades que não sejam de 

sua competência técnica, científica, ética e legal ou 
que ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, 
família e coletividade. 

_________________________________________________________ 
 

22. Um soro, com volume total de 1.000 mL, estava sendo 
administrado com 50 gotas/minutos. Em 3 horas foram 
infundidos, aproximadamente: 

 
(A) 450 mL. 

(B) 350 mL. 

(C) 250 mL. 

(D) 550 mL. 

(E) 650 mL. 

_________________________________________________________ 
 

23. Um cliente submetido à cirurgia de revascularização do 
miocárdio, há 3 meses, apresenta dor precordial, dispnéia 
e náuseas. Nessa situação, os cuidados pertinentes são: 

 
(A) manter decúbito lateral, administrar antiemético e 

oferecer líquidos gelados. 
 
(B) administrar vasoconstritor coronariano, preparar ma-

terial de entubação e encaminhar para cateterismo 
percutâneo. 

 
(C) manter repouso, administrar vasodilatador coronaria-

no e instalar oxigenoterapia. 
 
(D) administrar analgésico e anti-inflamatório, realizar 

teste cicloergométrico e jejum. 
 
(E) manter decúbito lateral, administrar diurético e 

vasoconstritor coronariano. 
_________________________________________________________ 
 

24. Os cinco sinais vitais incluem pressão arterial, pulso, 
respiração, temperatura e 

 
(A) pressão venosa central. 

(B) oximetria de pulso. 

(C) débito cardíaco. 

(D) ritmo cardíaco. 

(E) dor. 

25. A utilização de sonda de Foley de três vias na sondagem 
vesical de demora é realizada com o intuito de promover, 
especificamente, 

 
(A) o esvaziamento vesical. 
(B) o controle de débito urinário. 
(C) a irrigação vesical. 
(D) a prevenção de êmbolos. 
(E) o controle de incontinência urinária. 

_________________________________________________________ 
 

26. O processo de esterilização que elimina todas as formas 
de vida (vegetativa e esporos), por meio de vapor satura-
do sob pressão, com temperatura que varia de 121 °C a 
134 °C, é realizado por meio de 

 
(A) plasma de peróxido de hidrogênio. 
(B) estufa. 
(C) óxido de etileno. 
(D) autoclave. 
(E) ácido peracético. 

_________________________________________________________ 
 

27. As medidas profiláticas adotadas para evitar a disse-
minação dos micro-organismos causadores de infecções, 
no local de trabalho, estão relacionadas à 

 
(A) técnica séptica e lavagem das mãos. 
 
(B) ambiente arejado e lavagem das mãos. 
 
(C) proibição do fumo e troca periódica da caixa d’agua. 
 
(D) dedetização e limpeza ambiental. 
 
(E) uso de ar condicionado e controle do estado de saú-

de das pessoas. 
_________________________________________________________ 
 

28. Por meio da Sistematização da Assistência de Enferma-
gem, o registro sucinto contendo informações pertinentes 
a acontecimentos ou intercorrências com o cliente, realiza-
do pelo profissional de enfermagem, corresponde 

 
(A) à anotação de enfermagem. 
(B) à evolução de enfermagem. 
(C) ao histórico de enfermagem. 
(D) à prescrição de enfermagem. 
(E) ao diagnóstico de enfermagem. 

_________________________________________________________ 
 

29. O processo pelo qual se impede, detém ou previne o san-
gramento nas cirurgias, por meio de fios cirúrgicos, es-
ponjas absorvíveis, sutura ou unidade de eletrocirurgia, é 
denominado 

 
(A) homeostase. 
(B) hemostasia. 
(C) hemoptise. 
(D) hematocrito. 
(E) hematêmese. 

_________________________________________________________ 
 

30. Cliente em período pós-operatório imediato de toracoto-
mia, apresenta-se descorado, hipotenso, com rebaixamen-
to do nível de consciência, grande quantidade de sangra-
mento pelo dreno de tórax e oligúrico. O quadro apresen-
tado é compatível com o choque 

 
(A) obstrutivo. 
(B) séptico. 
(C) hipovolêmico. 
(D) cardiogênico. 
(E) neurogênico. 
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31. É obrigatória a esterilização dos produtos para procedi-
mentos cirúrgicos e diagnósticos por videoscopias com 
penetração de pele, mucosas adjacentes, tecidos sub-epi-
teliais e sistema vascular, cirurgias abdominais e pélvicas 
convencionais, cirurgias plásticas com o auxílio de ópticas, 
mamoplastias e procedimentos de lipoaspiração. Foram 
realizadas investigações relacionadas aos surtos de infec-
ções por Micobactérias em serviços de saúde e identifica-
das falhas no processamento de instrumental cirúrgico. 

 
(Resolução RDC no 8, de 27 de fevereiro de 2009 da ANVISA) 

 

Segundo esta Resolução é correto afirmar que: 
 
(A) esta norma se aplica ao instrumental óptico utilizado 

nos procedimentos endoscópicos para acesso às 
cavidades corporais, por orifícios naturais. 

 
(B) o ciclo flash das autoclaves a vácuo pode ser utiliza-

do como rotina para o processamento do instrumen-
tal e produtos para saúde utilizados nos procedi-
mentos citados acima. 

 
(C) é permitido o processamento de instrumental cirúr-

gico e produtos para saúde fora do CME, exceto 
quando realizado por empresas terceirizadas regula-
rizadas junto à Autoridade Sanitária. 

 
(D) o serviço de saúde está isento de registro que per-

mita a rastreabilidade do instrumental cirúrgico, con-
signado ou não e produtos para saúde submetidos à 
esterilização e utilizados nos procedimentos. 

 
(E) fica suspensa a esterilização química por imersão, 

utilizando agentes esterilizantes líquidos, para o ins-
trumental cirúrgico e produtos para saúde utilizados 
nos procedimentos citados. 

_________________________________________________________ 
 

32. Para administrar 5 milhões de UI de Penicilina Cristalina, 
em 50 minutos, diluídas em 90 mL de soro fisiológico a 
0,9%, dispondo de frasco ampola contendo 5 milhões 
de UI. A dosagem da medicação a ser aspirada e o gote-
jamento da solução corresponde, respectivamente, a cer-
ca de 

 
(A) 10 mL; 120 microgotas. 

(B) 10 mL; 50 gotas. 

(C) 4 mL;   50 microgotas. 

(D) 4 mL; 100 gotas. 

(E) 3 mL;   80 microgotas. 

_________________________________________________________ 
 

33. Dentre as diferentes classificações farmacológicas, são 
considerados antibiótico, anti-inflamatório, broncodilatador, 
ansiolítico e anti-hipertensivo, respectivamente: 

 
(A) Diclofenaco de sódio, Ceftriaxona, Diazepan, Feno-

terol e Captopril. 
 
(B) Hidroclorotiazida, Ceftriaxona, Diazepan, Fenoterol e 

Diclofenaco de sódio. 
 
(C) Fenoterol, Diazepan, Ceftriaxona, Fenoterol e Diclo-

fenaco de sódio. 
 
(D) Ceftriaxona, Diclofenaco de sódio, Fenoterol, Diaze-

pan e Captopril. 
 
(E) Ceftriaxona, Diazepan, Fenoterol, Diclofenaco de so-

dio e Hidroclorotiazida. 

34. Após a coleta de material para exames laboratoriais, os 
resultados dos níveis de sódio e potássio sérico aponta-
ram acentuada diminuição em relação aos parâmetros de 
normalidade. A terminologia correspondente ao material 
coletado e as alterações dos níveis de sódio e potássio 
são, respectivamente, 

 
(A) sangue; hipercalcemia e hiponatremia. 
(B) sangue; hiponatremia e hipocalemia. 
(C) urina; hipercalemia e hipopotassemia. 
(D) urina; hiponatremia e hipopotassemia. 
(E) urina; hipercalcemia e hiponatremia. 

_________________________________________________________ 
 

35. A movimentação precoce do cliente no período pós-ope-
ratório favorece a prevenção de 

 
(A) hipertensão renal e cardiomiopatia.  
(B) infecção urinária e hepatomegalia. 
(C) infecção pulmonar e tromboembolismo. 
(D) tromboembolismo e convulsão. 
(E) hipertensão portal e úlcera por pressão. 

_________________________________________________________ 
 

36. Um cliente faz uso de drogas depressoras do sistema ner-
voso central e ingere bebida alcoólica concomitantemente. 
A interação do álcool no mecanismo de ação do medica-
mento pode resultar no processo denominado 

 
(A) antagonismo.  
(B) sinergismo. 
(C) neutralização. 
(D) precipitação. 
(E) potencialização. 

_________________________________________________________ 
 

37. Senhora de 65 anos encontra-se deitada no sofá, com 
quadro de sonolência, desidratação, emagrecimento e 
com hálito cetônico. Após aferição dos sinais vitais consta-
tou-se pressão arterial de 90 × 60 mmHg, pulso de 60 ba-
timentos por minuto, frequência respiratória de 12 movi-
mentos por minuto, escala de Glasgow 11 e glicemia 
capilar = HI. 

 
A situação descrita e respectivos cuidados imediatos em 
emergência são compatíveis com: 
 
(A) Convulsão: proteger a cabeça, afastar os objetos 

que possam feri-la, não introduzir nada na boca, po-
sicionar em DLE. 

 
(B) Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico: efetuar a 

avaliação primária e secundária, aplicar a Escala de 
Braden. 

 
(C) Acidente Vascular Encefálico Isquêmico: posicionar 

em Trendelemburg, aplicar a Escala de Cincinnati. 
 
(D) Hiperglicemia: solicitar atendimento ao serviço de 

emergência. 
 
(E) Hipoglicemia: administrar 40 mL de Glicose 50% por 

via endovenosa. 
_________________________________________________________ 
 

38. Ao constatar uma obstrução grave das vias aéreas por 
corpo estranho, no adulto consciente, é recomendável 

 
(A) iniciar as manobras de Heimlich. 
 
(B) aplicar cinco golpes nas costas. 
 
(C) realizar a busca cega na cavidade oral. 
 
(D) proceder duas ventilações e trinta compressões 

abdominais. 
 
(E) avaliar as vias nasais e edema de glote. 

Caderno de Prova ’R’, Tipo 001

www.pciconcursos.com.br




  

TRT7R-Téc.Jud-Enfermagem-R 9 

39. O curativo é uma técnica asséptica que visa a restauração 
tecidual e a aceleração do processo cicatricial. Favorece 
também a: 

 
 I. Proteção contra traumas mecânicos. 

 II. Absorção de exsudato. 

 III. Mobilização da ferida. 

 
A finalidade do curativo é corretamente descrita em 
 
(A) I, II e III. 

 
(B) I e II, apenas. 

 
(C) II e III, apenas. 

 
(D) II, apenas. 

 
(E) III, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

40. No atendimento em situações de intoxicação, são procedi-
mentos prioritários indicados em casos de 

 
(A) ingestão de substâncias e medicamentos: identificar 

o produto ingerido, provocar vômito e realizar lava-
gem gástrica com carvão ativado. 

 
(B) drogas de abuso: identificar a droga utilizada, orien-

tar a terapia de grupo para autoajuda. 
 
(C) inalação de gases tóxicos: remover a vítima para lo-

cal arejado, administrar oxigênio e oferecer leite para 
minimizar o efeito da intoxicação. 

 
(D) contato com substâncias químicas: lavar o local com 

água corrente em abundância, aplicar antissépticos 
para acelerar a descontaminação. 

 
(E) intoxicação alcoólica: manter as vias aéreas pér-

veas, administrar oxigênio, aferir a glicemia capilar e 
sinais vitais. 

_________________________________________________________ 
 

41. Com relação aos conceitos associados ao atendimento 
pré-hospitalar (APH), a Portaria no 2048/2002 considera 
que 

 
(A) APH móvel é o atendimento prestado por profis- 

sionais da saúde no local de trabalho, na rua, em do-
micílio, nos centros comerciais e esportivos, nas 
UBS. 

 
(B) resgate consiste na retirada do indivíduo, utilizando 

técnicas e equipamentos específicos, realizado por 
leigos, independente do grau de risco do local. 

 
(C) primeiros socorros são técnicas e procedimentos 

aplicados apenas por bombeiros capacitados. 
 
(D) a equipe de suporte avançado à vida é composta por 

técnico de enfermagem e condutor, tem por atribui-
ção realizar procedimentos invasivos e de alta com-
plexidade. 

 
(E) a equipe de suporte básico à vida é composta por 

auxiliar de enfermagem, enfermeiro e condutor, tem 
por atribuição realizar procedimentos simples e de 
menor complexidade. 

42. O respeito às normas de Biossegurança favorece a dimi-
nuição de riscos (físicos, químicos e biológicos) de expo-
sição dos profissionais, pacientes e do meio ambiente. 
Analise as medidas recomendadas abaixo. 

 
 I. Utilizar Equipamento de Proteção Individual. 
 
 II. Não reencapar material pérfuro cortante. 
 
 III. Lavagem das mãos. 
 
 IV. Ao contato com matéria orgânica, efetuar a higiene 

corporal da área exposta. 
 
 V. Manter a atualização da vacinação e profilaxia da 

Hepatite A, B, C e Tétano. 
 
É correto o que se afirma em 
 
(A) II e III, apenas. 

(B) II, III e V, apenas. 

(C) II, III, IV e V, apenas. 

(D) I, II, III e IV, apenas. 

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

43. De acordo com a Portaria 2048/MS, o Atendimento Pré-
Hospitalar Fixo é a assistência prestada, num primeiro 
nível de atenção, provendo um atendimento adequado 

 
(A) a um serviço desvinculado do Sistema Estadual de 

Urgência e Emergência. 
 
(B) por ambulatórios especializados e Unidades do Pro-

grama de Saúde da Família, apenas. 
 
(C) aos pacientes portadores de quadros agudos, de 

natureza clínica, traumática ou psiquiátrica. 
 
(D) por hospitais de nível terciário, visando à reabilita-

ção. 
 
(E) pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde, 

apenas. 
_________________________________________________________ 
 

44. A avaliação primária é o exame inicial, sucinto e rápido 
aplicado em situações clínicas e de trauma, que permite 
identificar os fatores que ameaçam a vida. Após verificar o 
nível de consciência, a regra mnemônica A, B, C indica a 
verificação de: 

 
(A) pulso, respiração, via aérea e hemorragia externa. 
(B) via aérea, respiração, pulso e hemorragia externa. 
(C) via aérea, pulso, respiração e hemorragia externa. 
(D) respiração, via aérea, pulso e hemorragia externa. 
(E) respiração, pulso, via aérea e hemorragia externa. 

_________________________________________________________ 
 

45. Na reanimação cardiopulmonar (RCP) no adulto, a relação 
recomendada entre compressões, ventilações, ritmo e 
intervalo é, respectivamente: 

 
 Compres-

sões 
Ventila
-ções 

Ritmo das 
compressões 

Intervalo para veri- 
ficação de pulso 

(A)  05 01   60/minuto 10 ciclos/05 minutos 

(B)  05 02   60/minuto 10 ciclos/02 minutos 

(C)  30 02   80/minuto 05 ciclos/01 minuto 

(D)  30 02 100/minuto 05 ciclos/02 minutos 

(E)  15 02 100/minuto 05 ciclos/02 minutos 
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46. Durante um conflito, um jovem é vítima de violência e 
agressão interpessoal. Apresenta-se taquidispneico, com 
um ferimento aberto em região inframamilar esquerda. O 
tratamento imediato de lesão aberta no tórax, caracteriza-
da pela comunicação da cavidade pulmonar e meio exter-
no, consiste na realização de curativo 

 
(A) com irrigação com soro fisiológico. 
 
(B) compressivo. 
 
(C) de três pontas. 
 
(D) com enfaixamento torácico. 
 
(E) aberto. 

_________________________________________________________ 
 

47. O mensageiro escorrega e cai no piso molhado. Ao apoiar 
com a mão no chão, causa uma fratura exposta no ante-
braço direito. Nesta situação, é recomendável que a imo-
bilização do antebraço fraturado seja realizada de forma a 
manter o membro 

 
(A) realinhado para preservar a perfusão. 
 
(B) tracionado, se não houver resistência. 
 
(C) estendido, se estiver fletido. 
 
(D) realinhado para minimizar a dor. 
 
(E) na posição encontrada, sem realinhar. 

_________________________________________________________ 
 

48. A queda representa um grande problema para as pes-
soas idosas dadas as suas consequências (injúria, 
incapacidade, institucionalização e morte) que são resul-
tados da combinação de alta incidência com alta suscep-
tibilidade às lesões. (MS) 

 
As medidas práticas que visam minimizar as quedas e 
suas consequências entre as pessoas idosas incluem 
 
(A) reorganizar o ambiente interno da residência, sem o 

consentimento da pessoa idosa e da família. 
 
(B) colocar diferenciador de degraus nas escadas e 

corrimãos bilaterais de apoio. 
 
(C) colocar pisos anti-derrapantes e barras de apoio nos 

banheiros, estimulando uso de banheiras. 
 
(D) desencorajar o autocuidado, visando à maior segu-

rança do idoso. 
 
(E) acomodar os gêneros alimentícios e de outros obje-

tos de uso cotidiano em locais de difícil acesso. 
_________________________________________________________ 
 

49. A prevalência da hipertensão arterial sistêmica está cor-
relacionada diretamente com a idade, sendo que a pseu-
do-hipertensão pode ser 

 
(A) caracterizada pelo afrouxamento das paredes arte-

riais. 
 
(B) provocada pela osteoporose. 
 
(C) detectada por meio da manobra de Osler. 
 
(D) agravada pela perda de peso. 
 
(E) causada por medicamentos hipotensores. 

50. No trauma crânio encefálico com afundamento parietal e 
ferimento corto contuso em couro cabeludo, a contenção 
de hemorragia intensa em couro cabeludo pode ser 
controlada por meio de 

 
(A) aplicação de gel hemostático para evitar choque hi-

povolêmico. 
 
(B) colocação da vítima em posição de Trendelemburg 

para aumentar perfusão cerebral. 
 
(C) compressão local acentuada, a fim de evitar rompi-

mento dos vasos da região. 
 
(D) irrigação progressiva para evitar aumento da pres-

são intracraniana. 
 
(E) compressão leve sobre o local para evitar agrava-

mento da lesão cerebral. 
_________________________________________________________ 
 

51. A assistência de enfermagem à gestante deve ser presta-
da prontamente, pois em cada solicitação considera-se, no 
mínimo, duas vidas a serem assistidas. 

 
 I. A pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de HELLP 

são condições graves caracterizadas por hiperten-
são, edema generalizado e perturbações visuais, 
na gestante e puérpera. A presença de convulsão 
favorece a diferenciação entre as três patologias, 
pois, é condição específica somente na eclâmpsia. 

 
 II. Dor abdominal tipo cólica e sangramento vaginal 

estão presentes na vigência de descolamento pre-
maturo da placenta, trabalho de parto prematuro, 
abortamento. 

 
 III. No atendimento à parturiente é prioritário avaliar a 

dinâmica uterina, perdas vaginais, antecedentes 
obstétricos como realização de consulta pré-natal, 
número de gestações e paridade. 

 
 IV. São sinais de trabalho de parto: descida do útero, 

perda de tampão mucoso, ruptura das membranas, 
contrações uterinas, dequitação. 

 
 V. Os cuidados imediatos com o recém-nascido (RN) 

incluem: avaliar o estado geral, secar e providenciar 
aquecimento, manter o RN junto à mãe, se possível. 

 
Estão corretas as associações contidas em 

 
(A) II, III e V, apenas. 

(B) I, II, IV e V, apenas. 

(C) I, II, III, IV e V. 

(D) IV e V, apenas. 

(E) V, apenas. 
_________________________________________________________ 
 

52. As doenças do aparelho circulatório representam um im-
portante problema de saúde pública no nosso país. Com o 
propósito de reduzir a morbimortalidade associada a es-
sas doenças, o MS instituiu por meio da Política Nacional 
de Medicamentos as diretrizes da Assistência Farmacêu-
tica, preconizando que alguns medicamentos essenciais 
sejam disponibilizados no sistema de saúde, como Hidro-
clorotiazida, Propranolol, Glibenclamida, Metformina. Con-
siderando especificamente as ações e indicações farma-
cológicas, esses medicamentos podem ser utilizados por 
pacientes inscritos no programa de saúde denominado 

 
(A) PASC. 
(B) PACS. 
(C) PAISM. 
(D) HIPERDIA. 
(E) PNSI. 
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53. Visando incrementar a capacidade resolutiva na atenção à 
saúde da criança, o Ministério da Saúde (MS) priorizou 
cinco ações básicas de saúde, concernentes 
 
(A) a atenção à saúde da mulher, promoção da saúde 

da criança, programa de saúde da família, programa 
Leve Leite e o Bolsa Família. 

 
(B) a assistência integral no período perinatal, incentivo 

ao parto natural, redução dos partos cesárea, partici-
pação do pai em sala de parto, humanização da 
assistência. 

 
(C) ao acompanhamento da gestação, cuidados imedia-

tos no trabalho de parto, assistência integral ao RN, 
incentivo ao aleitamento materno, humanização da 
assistência. 

 
(D) a promoção do aleitamento materno, acompanha-

mento do crescimento e desenvolvimento, imuniza-
ções, prevenção e controle de doenças diarreicas e 
das doenças respiratórias. 

 
(E) a assistência integral no período perinatal, programa 

de saúde da família, programa Leve Leite, programa 
Criança na Escola e Bolsa Família. 

_________________________________________________________ 
 

54. A sub-notificação de doenças transmissíveis influencia no 
diagnóstico e tratamento precoce, prejudicando o controle 
dos agravos e a saúde da população. A atenção do Técni-
co de Enfermagem quanto ao meio ambiente e ao cliente 
é fundamental, pois permite relacionar os respectivos qua-
dros sintomáticos, tratamentos e métodos profiláticos nos 
diferentes agravos, como 
 
(A) observar que pessoas com tosse e expectoração por 

três semanas ou mais podem ser orientadas para 
avaliação de saúde e detecção da tuberculose. 

 
(B) esclarecer que existem vacinas contra alguns tipos 

de meningite meningocócica, especificamente para 
os tipos A, C, W135, Y, embora sejam eficazes ape-
nas para crianças menores de 18 meses. 

 
(C) recomendar ao cliente que durante o tratamento da 

hepatite, a restrição ao uso do álcool é fundamental 
pelo período mínimo de um mês. 

 
(D) orientar profilaxia ambiental da leptospirose em si-

tuações de enchente, utilizando uma solução con-
tendo dez gramas de borra de café diluída em vinte 
litros de água, para aplicar nas paredes e chão. 

 
(E) tranquilizar o cliente em relação à dengue, explican-

do que a infecção causada pelo mosquito confere 
proteção permanente, independente do tipo ou 
classificação do agente etiológico. 

_________________________________________________________ 
 

55. Os seguintes indicadores de saúde empregados no Brasil: 
“a proporção de jovens abaixo de 15 anos entre os novos 
casos diagnosticados” e “os registros de pacientes com 
alto grau de incapacidade provocada pela enfermidade”, 
foram adotados pela Organização Mundial de Saúde para 
recomendar outros países, no controle da doença, em ra-
zão da transmissibilidade, risco de incapacitação física, 
decorrente da alteração da sensibilidade, formação de nó-
dulos e deformidades no corpo. 
 
A enfermidade em questão trata-se da 
 
(A) malária. 
(B) hanseníase. 
(C) doença de Chagas. 
(D) difteria. 
(E) fibromialgia. 

56. As doenças sexualmente transmissíveis são consideradas 
um grave problema de saúde pública, pois os sinais e 
sintomas podem ser de difícil identificação, tornando fun-
damental o diagnóstico precoce e acesso ao tratamento 
correto. 

 
 I. A sífilis manifesta-se inicialmente como uma peque-

na lesão nos órgãos sexuais, denominada cancro 
duro, além do aumento dos gânglios linfáticos na 
região inguinal, após a exposição à situação de 
risco, com pessoa infectada. 

 
 II. O HPV provoca lesões com aspecto de couve-flor e 

de tamanhos variáveis nos órgãos genitais. Nas 
mulheres, pode ser assintomático. A maior gravida-
de é relacionada ao aparecimento de alguns tipos 
de câncer, principalmente no colo do útero, vulva, 
pênis e reto, pois toda infecção pelo HPV causa 
câncer. 

 
 III. O condiloma acuminado pode ser tratado de forma 

local, com uso da cauterização, de produtos cáus-
ticos, quimioterapia ou radioterapia. O parceiro tam-
bém deve ser submetido ao tratamento. 

 
 IV. O teste Elisa é o mais utilizado para o diagnóstico 

da AIDS, por meio da detecção de anticorpos anti-
HIV no sangue, em resposta à infecção pelo HIV. 
Para a confirmação, pode ser empregado o teste de 
Western Blot. 

 
 V. Janela imunológica é o termo que designa o inter-

valo entre a infecção pelo vírus da AIDS e a detec-
ção de anticorpos anti-HIV no sangue da pessoa 
infectada, por meio de exames laboratoriais espe-
cíficos. Nesse caso, a detecção de HIV tem pos-
sibilidade de um resultado falso-positivo. 

 
É correto o que se afirma em 
 
(A) I, II, III, IV e V. 

(B) I, II, III e IV, apenas. 

(C) I e IV, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) IV e V, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

57. Com relação ao câncer cérvico uterino, é correto afirmar 
que 

 
(A) a atividade física regular, bons hábitos alimentares, 

multiparidade são considerados fatores protetores 
na saúde da mulher. 

 
(B) a presença de neoplasia intra-cervical grau I indica 

persistência da lesão e desordenação celular de in-
tensidade moderada a grave. 

 
(C) a presença de neoplasia intra-cervical grau II in-

dica desarranjo completo das estruturas celulares 
caracterizando o caráter invasor tecidual do carcino-
ma uterino. 

 
(D) o uso de contraceptivo oral, tabagismo são fatores 

de risco de grande magnitude que determinam o 
aparecimento da doença. 

 
(E) a infecção pelo vírus do papiloma humano, multipli-

cidade de parceiros sexuais, baixa ingestão de 
vitamina A e C são fatores de risco para o desenvol-
vimento da doença. 
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58. Planejamento familiar é o direito que toda pessoa tem à 
informação, à assistência especializada e ao acesso aos 
recursos que permitam optar livre e conscientemente por 
ter ou não ter filhos. O número, o espaçamento entre eles 
e a escolha do método anticoncepcional mais adequado 
são opções que toda mulher deve ter, na escolha de forma 
livre e por meio da informação, sem discriminação, 
coerção ou violência. (MS) 

 
Os métodos anticoncepcionais recomendados pelo Minis-
tério da Saúde, nas ações de educação em saúde e 
orientações no planejamento familiar são 

 
(A) métodos comportamentais: Billings, Tabela, Tempe-

ratura, exceto o método Sintotérmico. 
 
(B) métodos de barreira: Camisinha masculina e femini-

na, Diafragma, exceto o uso de Espermaticida. 
 
(C) anticoncepcionais hormonais: orais (pílula) e injetá-

veis, exceto o uso de dispositivo intra-uterino (DIU). 
 
(D) métodos cirúrgicos: laqueadura e vasectomia utili-

zados para a esterilização definitiva. 
 
(E) métodos químicos: esponja vaginal, ducha e irriga-

ção intra-vaginal. 
_________________________________________________________ 
 

59. A imunização contribui no controle de doenças imunopre-
veníveis nas diferentes faixas etárias. Analise o calendário 
de vacinação do adulto e do idoso abaixo. 

 
IDADE VACINAS DOSES DOENÇAS 

EVITADAS 
Dupla adulto 1ª dose I 

Febre Amarela Dose inicial Febre 
Amarela 

A partir de 20 anos 

Tríplice viral Dose única II 

2 meses após a 1a dose Dupla adulto 2ª dose I 

4 meses após a 2a dose Dupla adulto 2ª dose I 

Dupla adulto Reforço I 
A cada 10 anos 

III Reforço III 
Influenza Dose anual IV 

60 anos ou mais 
Pneumococo Dose anual V 

 
As doenças a serem evitadas correspondentes a I, II, 
III, IV e V são, respectivamente, 

 
(A) Tétano e Hepatite; Sarampo, Caxumba e Rubéola; 

Febre Amarela; Gripe; Pneumonia. 
 
(B) Hepatite e Difteria; Difteria, Tétano e Coqueluche; 

Meningite; Gripe; Pneumonia. 
 
(C) Poliomielite e Influenza; Difteria, Coqueluche e Téta-

no; Meningite; Gripe; Pneumonia. 
 
(D) Poliomielite e Hepatite; Difteria, Tétano e Coquelu-

che; Febre Amarela; Gripe; Pneumonia. 
 
(E) Difteria e Tétano; Sarampo, Caxumba e Rubéola; 

Febre Amarela; Gripe; Pneumonia. 
_________________________________________________________ 
 

60. A influenza A (H1N1) é uma doença respiratória causada 
por vírus. Devido a mutações no agente etiológico e trans-
missão direta, principalmente por meio de tosse, espirro 
ou de secreções respiratórias de pessoas infectadas, o 
MS reforça as ações educativas em saúde e recomenda 

 
(A) ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um 

lenço, preferencialmente descartável. 
 
(B) o uso de máscaras N 95 durante a permanência em 

áreas fechadas (cinema, teatro, escolas). 
 
(C) o contato direto com pessoas doentes, apenas em 

casos de amigos e familiares. 
 
(D) substituir as máscaras utilizadas a cada oito horas, 

quando de uso individual. 
 
(E) tocar olhos, nariz ou boca com cuidado, somente um 

olho por vez. 
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