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Instrução: As questões de 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.
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Procurar a felicidade é uma das coisas que o ser
humano faz com mais _____. E o caminho para chegar
lá é assunto da literatura às bancadas de pesquisa
científica. A última revelação da medicina a esse
respeito é que, como um vírus, a felicidade pega. Ela
se transmite de uma pessoa a outra e se expande pela
rede de relacionamentos. Como uma gripe. A conclusão
é de um estudo divulgado este mês pela revista
acadêmica British Medical Journal. “A felicidade de
uma pessoa é influenciada pela de outros indivíduos a
quem ela está conectada de maneira direta ou indireta”,
afirmou um dos autores do trabalho, o americano James
Fowler, professor de ciência política da Universidade
da Califórnia, nos Estados Unidos.
A ideia central do trabalho feito por Fowler e seu
colega Nicholas Christakis, que ensina sociologia na
Universidade de Harvard, é que as redes de relacionamento exercem um papel extremamente importante
na propagação e na manutenção da alegria. “As emoções sofrem influência da comunidade. Constatamos
que o contentamento se espalha pela comunicação
entre parceiros, irmãos e vizinhos próximos. Vimos
esse efeito em até três graus de relacionamento”,
explicou Fowler. De acordo com os cientistas, uma
pessoa tem 15% mais chances de usufruir da sensação
se estiver em conexão _____ com alguém nesse estado
de espírito, 10% se um amigo do amigo estiver feliz e
6% se o bem-estar é gerado por um amigo do amigo
do amigo. Mas as chances diminuem 7% a cada ser
humano amargo que nos rodeia. Porém, nessa questão
também há uma boa notícia. “A infelicidade parece ter
uma capacidade bem menor de se _____ nas redes de
relacionamentos”, explica Fowler.
Não é propriamente uma novidade que o contato
com pessoas divertidas e alegres levanta o ânimo.
Mas não se sabia que o humor de amigos dos amigos
pode se propagar de algum modo pela rede de contatos
a ponto de influenciar um indivíduo mais distante nessa
cadeia. “É um efeito dominó. Você bate no primeiro,
ele derruba o segundo e daí por diante”, diz Fowler.
Para chegar a essas revelações, os cientistas estudaram
as fichas clínicas de 4.739 pessoas que tomaram parte
no famoso estudo feito na cidade americana de
Framingham, entre 1983 e 2003. Voltado à investigação dos riscos para problemas cardiovasculares
nessa população, o trabalho também avaliou a saúde
_____ dos indivíduos. “Submetemos essas pessoas a
novos questionários sobre sua felicidade pessoal e
comparamos os resultados”, relata Fowler.
Como tinham os endereços dos entrevistados, os
pesquisadores jogaram essas coordenadas em um
mapa e cruzaram os dados para ver se a distância
física entre as pessoas contava pontos para a alegria.
A resposta foi positiva. Uma pessoa tem mais chances
de se sentir feliz se viver a menos de 800 metros de
um amigo feliz. O efeito será menor se a pessoa morar a
mais de dois quilômetros. “A frequência do contato
parece ter grande importância”, acredita Fowler.

59.
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62.
63.
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76.

Até agora, a situação mais favorável à transmissão
da felicidade encontrada pelos pesquisadores é aquela
que aproxima parceiros do mesmo sexo, idade e
que atravessam situações de vida semelhantes. Em
contrapartida, um ambiente desfavorável para a propagação é o do trabalho. “Isso ocorre possivelmente por
causa da competitividade desse meio”, diz o cientista.
Na opinião do psicanalista gaúcho Edgar Diefenthaeler, professor da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul, uma das explicações para os
achados dos pesquisadores americanos pode ser o
mecanismo chamado identificação projetiva. “Indivíduos
que têm bom trânsito com seus próprios sentimentos,
com predomínio de sentimentos bons, podem projetá-los nos outros. E quando objetos e sentimentos
bons são depositados em outra pessoa, esta se identifica com eles. O resultado é que ela se sente valorizada
e feliz”.
Adaptado de: TARANTINO, M. Aproveite, a felicidade é contagiosa! Isto É Independente. Edição 2041, 17/12/2008. Disponível em <http://www.terra.com.br/istoe/edicoes/2041/
artigo119201-1.htm>. Acessado em 12 de fevereiro de 2009.

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 02, 26, 32, 47.
(A) cautela – indireta – limitar – física
(B) persistência – indireta – expandir – mental
(C) persistência – direta – expandir – mental
(D) cautela – direta – limitar – física
(E) cautela – direta – expandir – mental

02. Assinale a alternativa que apresenta a ideia principal
do texto.
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(A) A felicidade se propaga, atingindo indivíduos em
cadeia.
(B) Tanto obras literárias quanto estudos científicos
se preocupam com a busca da felicidade.
(C) A proximidade entre os indivíduos é responsável
pela propagação da felicidade.
(D) A infelicidade se propaga em menor escala do
que a felicidade.
(E) Relações com pessoas divertidas e alegres melhoram o humor.
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03. Considere as seguintes afirmações.

06. Considere as seguintes afirmações acerca do emprego
de artigos no texto.

I - A felicidade não é algo que possa ser alcançado
na individualidade, já que é fruto de relações
interpessoais.

I - A supressão de uma, na expressão uma novidade (l. 34), não acarreta alteração da informação
veiculada.

II - O ambiente profissional caracteriza uma exceção
para a propagação da felicidade.
III- Relações entre pessoas semelhantes tendem a
ser mais duradouras.

II - O artigo o, na expressão o trabalho (l. 46), poderia
ser substituído por um, sem provocar alteração
do sentido contido na frase em que se encontra.

IV - Relações diretas ou indiretas com pessoas felizes
são responsáveis pela disseminação da felicidade.

III- Na expressão os endereços dos entrevistados
(l. 50), o emprego dos artigos indica totalidade.

Quais expressam informações contidas no texto?

Quais estão corretas?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e III.
Apenas II e IV.
I, II, III e IV.

04. Assinale a alternativa que apresenta uma possibilidade
de reescrita do trecho Como tinham os endereços
dos entrevistados (l. 50) que mantenha o sentido
original.

(A) ...que o ser humano faz... (l. 01-02)
(B) ...que o contato... (l. 34)
(C) ...que tomaram parte... (l. 42)

(B) Já que tinham os endereços dos entrevistados

(D) ...que aproxima parceiros... (l. 61)
(E) ...que têm bom trânsito... (l. 71)

(C) Mesmo tendo os endereços dos entrevistados

(E) Em que pese terem os endereços dos entrevistados

I.
II.
I e II.
I e III.
II e III.

07. Assinale a alternativa em que o vocábulo que NÃO
tem a função de recuperar uma expressão anteriormente referida.

(A) Ainda que tivessem os endereços dos entrevistados

(D) A despeito de terem os endereços dos entrevistados

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

08. Abaixo, são propostas algumas substituições para o
período iniciado por Até agora (l. 59) e terminado
por semelhantes (l. 62).
I - à (l. 59) por para que a

05. Considere os seguintes pares de nexos.

II - aquela que (l. 60-61) por a que
III- encontrada pelos pesquisadores (l. 60) por
que os pesquisadores encontraram

I - e (l. 02) / mas
II - de acordo com (l. 24) / conforme

IV - que (l. 62) por onde

III- porém (l. 30) / apesar disso
IV - em contrapartida (l. 62-63) / em compensação

Quais delas manteriam a correção e o significado do
período?

Quais desses pares estão numa relação de equivalência
de sentido, de acordo com as ideias veiculadas pelas
frases em que se inserem?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

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

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.
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09. Se substituirmos a palavra pluralizada pesquisadores (l. 51) por pesquisador, no singular, quantos
outros vocábulos do período obrigatoriamente terão de
ser também passados para o singular?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dois.
Três.
Quatro.
Cinco.
Seis.

10. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou
F (falso), no que se refere a processos de formação
identificáveis em vocábulos extraídos do texto.
( ) extremamente (l. 18) - palavra sufixada
( ) usufruir (l. 25) - palavra prefixada
( ) infelicidade (l. 31) - palavra prefixada e sufixada
( ) relacionamentos (l. 33) - palavra prefixada
e sufixada
( ) cardiovasculares (l. 45) - palavra composta
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F–V–V–F
F–F–V–V
V–F–F–V
V–V–F–F
V–F–V–F

–
–
–
–
–

F.
V.
F.
F.
V.

Instrução: As questões 11 a 15 referem-se ao texto
abaixo.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Um belo livro sobre o tema do combate às epidemias, O Mapa Fantasma fala da devastação que o
cólera causou em Londres, em meados do século XIX.
O grande mérito do autor, o americano Steven Johnson,
foi transformar um episódio da história da ciência
numa narrativa elétrica, que, como ele mesmo diz,
tem vários protagonistas: uma bactéria letal, uma
metrópole e um homem como o cientista John Snow,
que, para salvar vidas, teve de lutar não apenas contra
a natureza, mas também contra a ignorância.
A Londres de meados do século XIX era uma
megalópole de 2,5 milhões de habitantes, precaríssima do ponto de vista do saneamento. O cólera era
então, como outras doenças, atribuído _____ miasmas
– emanações tóxicas de pântanos e regiões insalubres.
John Snow discordava: o cólera, segundo ele, transmitia-se por via oral. Em 1854, ele comprovou sua teoria
em condições dramáticas, quando a doença dizimou a
população pobre do bairro do Soho. Profissional bemsucedido, que teve a rainha Vitória entre os pacientes,
Snow nem por isso deixou de visitar os miseráveis tugúrios onde moravam as vítimas do cólera. Num mapa da cidade, ele assinalou os lugares das mortes. A
concentração de óbitos nas vizinhanças da bomba de
água de Broad Street apontava a conexão entre água
e doença. Por proposta de Snow, o conselho administrativo da região mandou remover a manivela da
bomba do poço, com o que os casos de doença diminuíram.
Segundo Steven Johnson, a investigação de Snow
assinala "o momento em que um indivíduo de bom
senso, pela primeira vez na história, analisou as condições da vida urbana e chegou à conclusão de que
as cidades seriam um dia grandes algozes" em termos
de disseminação de doenças. Snow foi um médico
sagaz, observador, cético diante de dogmas e superstições – e uma prova de que o combate _____ epidemias
com frequência tem heróis e vilões. O Mapa Fantasma
mostra como epidemias colocam _____ prova conhecimentos e práticas sociais e se constituem em desafios políticos. Não é obra de ficção, mas se lê com o
mesmo prazer.
Adaptado de: SCLIAR, M. A peste está sempre à espreita Resenha do livro “O Mapa Fantasma”, de Steven
Johnson.Veja, Sexta-feira, Fevereiro 01, 2008.

11. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 14, 37 e 39.
(A) às – à – a
(B) a – a – à
(C) à – as – à
(D) as – as – a
(E) às – a – à
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12. Assinale a alternativa correta com relação ao texto.

15. Considere as sugestões de alteração da frase abaixo,
retirada do texto (l. 41-42).

(A) O texto eletrizante de Johnson tem como pano de
fundo um episódio de 1854, um surto de cólera
devastador ocorrido no bairro pobre do Soho em
Londres.

Não é obra de ficção, mas se lê com o mesmo
prazer.
I - Não sendo obra de ficção, lê-se, no entanto, com
o mesmo prazer.

(B) A devastação causada por muitas das epidemias
na metade do século XIX em Londres deve-se aos
gases emanados pelas águas poluídas da megalópole.

II - Embora não seja obra de ficção, é lida com o
mesmo prazer.
III- Não é obra de ficção, apesar de ter-se lido com o
mesmo prazer.

(C) Por ter sido médico da rainha Vitória, o cientista
Snow gozava do prestígio necessário para que
sua teoria sobre a contaminação pela via oral
fosse comprovada.

Quais mantêm a correção e o significado da frase
original?

(D) Através da confecção de um mapa dos óbitos,
Snow defendeu a necessidade de estabelecimento
de uma malha de esgotos nos bairros de Londres.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E) Snow propôs ao conselho administrativo da região
do Soho a remoção da manivela, dificultando a
utilização da água do poço da Broad Street.

13. Considere as seguintes sugestões de substituição no
emprego dos sinais de pontuação do texto.
I - substituição das vírgulas na linha 14 por travessões

16. A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, apresenta
algumas hipóteses em que o servidor poderá ser
demitido. Considere as situações abaixo.

II - substituição dos dois-pontos na linha 16 por ponto-e-vírgula
III - substituição da vírgula na linha 18 por dois-pontos

I - revelação de segredo a que teve acesso em razão
do cargo, como, por exemplo, na hipótese de
divulgação da fórmula de uma pesquisa reservada
II - ofensa física em serviço, que se verifica na hipótese de defesa de pessoa de uma agressão por
terceiro, mesmo quando imediata e proporcional

Quais manteriam a correção do texto?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

III- incontinência pública e conduta escandalosa na
repartição, que se verifica, entre outras situações,
no caso de atuação que agrida aos bons costumes

14. Considere as seguintes sugestões de alteração na
pontuação do texto.
I - supressão da vírgula depois de em Londres (l. 03)
II - supressão das vírgulas da linha 09
III- colocação da sequência de meados do século
XIX (l. 11) entre vírgulas
IV - inserção de vírgula depois de Broad Street (l. 25)

IV - inassiduidade habitual, que representa uma conduta incompatível em razão de atrasos e falta de
cumprimento da carga horária definida para o
cargo
Quais delas correspondem a irregularidades funcionais
que possam ensejar demissão?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
I e III.
II e IV.
I, III e IV.

Quais resultam em frases corretas de acordo com a
norma gramatical?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
I e III.
II e III.
III e IV.
I, II e IV.
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17. No que se refere aos cargos públicos, qual a afirmação
INCORRETA?

18. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou
F (falso) no que se refere ao estágio probatório.

(A) Ao entrar em exercício, o servidor apresentará
declaração de bens e valores que constituem o
seu patrimônio e declaração quanto ao exercício
ou não de outro cargo, emprego ou função pública.

( ) Se o servidor não for aprovado no estágio probatório, ele será exonerado; contudo, se já for
servidor estável em razão do exercício de outro
cargo público, será demitido, sendo vedada a sua
recondução, a menos que tenha pedido licença
para tratar de interesse no cargo anterior.

(B) O prazo de validade de um concurso público é de
2 anos; no entanto, é admitida a sua prorrogação,
por uma única vez, também pelo prazo de 2 anos.
(C) A posse do servidor dar-se-á pela assinatura do
respectivo termo, no qual deverão constar as
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os
direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados, exceto nos casos previstos
em lei.
(D) A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia
habilitação em concurso público de provas ou de
provas e títulos.
(E) Após a posse em cargo público, começa a correr
o prazo de 15 dias para o servidor entrar em
exercício, sendo passível de exoneração se não
cumprir os prazos legais.

( ) A avaliação, pelo prazo do estágio, tem como parâmetros a assiduidade, a disciplina, a capacidade
de iniciativa, a produtividade e a responsabilidade
do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo.
( ) A avaliação de desempenho do servidor, realizada
por comissão constituída para essa finalidade, será
submetida à autoridade competente 4 meses
antes de findo o período do estágio probatório.
( ) O servidor em estágio probatório poderá exercer
quaisquer cargos de provimento em comissão ou
funções de direção, chefia ou assessoramento no
órgão ou entidade de lotação, somente podendo
ser cedido para outros órgãos ou entidades nos
casos previstos em lei.
( ) No período de estágio probatório, as licenças e os
afastamentos do servidor atendem a critérios
mais restritivos do que após a aquisição da estabilidade no serviço público, sendo vedada, por
exemplo, a licença para o exercício de atividade
política.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A) F – V – F – V – V.
(B) F – V – V – V – F.
(C) V – F – F – V – V.
(D) V – F – V – F – F.
(E) F – V – V – F – F.
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19. Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
assinale a alternativa INCORRETA em relação aos
princípios que regem o ensino.
(A) A igualdade de condições para acesso e permanência nas instituições públicas de ensino não veda
o estabelecimento de critérios motivados e razoáveis
de garantia do acesso ao ensino.

21. O uso de insulina no tratamento do Diabete Melito
demanda ajuste das doses mediante controle rigoroso
da glicemia e cuidados específicos na sua administração,
pois alguns fatores podem interferir na sua absorção.
Pode-se apontar como um desses fatores
(A) idade e sexo do paciente.
(B) local de administração da injeção no paciente.

(B) A valorização dos profissionais da educação, o
respeito à liberdade e o apreço à tolerância, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a
vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais são princípios que regem o ensino.
(C) O princípio da coexistência de instituições públicas
e privadas de ensino admite a existência de instituições públicas, como a UFRGS, privadas, como
as universidades particulares, e híbridas, como as
fundações de direito público.

(C) tamanho da seringa e calibre da agulha de aplicação.
(D) condições da pele do paciente.
(E) condições nutricionais do paciente.

22. Uma das complicações resultantes da quimioterapia é
o extravasamento de citostáticos vesicantes. Essa
complicação caracteriza-se por

(D) A gestão democrática do ensino público é um princípio efetivado, entre outras alternativas, pela
consulta pública aos membros do corpo docente,
discente e aos servidores no processo de escolha
dos reitores das universidades públicas.

(A) sangramento abundante e dor ou queimação.
(B) hemorragia e hiperemia local.
(C) dor ou queimação, edema e hiperemia local.
(D) prurido intenso, queimação e sangramento abundante.

(E) A liberdade, pauta do aprendizado, do ensino, da
pesquisa e da divulgação da cultura, do pensamento,
da arte e do saber, não contempla a transmissão de
ideias preconceituosas ou discriminatórias.

20. No que se refere ao Regimento Geral da UFRGS,
considere as afirmações abaixo.

(E) hematoma, hemorragia e hiperemia local.

23. Considerando a influenza e o programa de vacinação
anti-influenza implantado no Estado do Rio Grande do
Sul em 1999, assinale a afirmação correta.

I - O Conselho Universitário (CONSUN) é o órgão
máximo da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), normativo, deliberativo e de planejamento nos planos acadêmico, administrativo,
financeiro, patrimonial e disciplinar.
II - A natureza normativa, deliberativa e de planejamento, inerente ao Conselho Universitário (CONSUN), no
âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, dá ao reitor a prerrogativa de cassar as decisões que considerar inconvenientes à gestão.
III- O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE)
é um órgão técnico de supervisão com funções
previstas no Estatuto, composto por representantes das categorias discente, docente e dos
servidores técnico-científicos.
IV - O Conselho de Curadores (CONCUR), entre outras
competências, tem a prerrogativa de modificar ad
nutum as decisões do Conselho Universitário
(CONSUN) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CEPE).

(A) A transmissão do vírus influenza dá-se por contato
indireto, através de gotículas nasofaríngeas, nas
24 horas que antecedem o aparecimento dos sintomas da doença.
(B) As principais manifestações clínicas da contaminação por influenza são: tosse produtiva, expectoração amarelada, dor abdominal e diarreia.
(C) O grupo de risco para influenza é composto por
crianças, idosos e portadores de doenças cardiovasculares, metabólicas e pneumonias crônicas.
(D) O programa de vacinação implantado tem a finalidade de proteger a população idosa do risco de
contrair a doença, a qual é altamente infecciosa e
causada por vírus instável, disseminando-se rapidamente nos grupos sociais, em surtos sazonais.
(E) As ações de imunização contribuem para retardar
o envelhecimento e servem como prevenção das
doenças do trato respiratório e de suas complicações.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas I e III.
Apenas II e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.
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24. O prontuário do paciente é definido pelo Conselho
Federal de Medicina como sendo “o documento único
constituído de um conjunto de informações, sinais e
imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a
assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso
e científico, que possibilita a comunicação entre
membros da equipe multiprofissional e a continuidade
da assistência prestada ao indivíduo” (Resolução
1638/2002).

26. Quais os princípios básicos para uso seguro e descarte
adequado dos materiais perfurocortantes?
(A) As agulhas devem ser veiculadas diretamente de
uma mão para outra e sua manipulação deve ser
mínima.
(B) As agulhas devem ser entortadas ou quebradas
após o uso.
(C) As agulhas devem ser desconectadas da seringa
após o uso.
(D) As agulhas devem ser reencapadas após o uso.

No que se refere aos itens que devem fazer parte do
prontuário, de acordo com essa resolução, assinale as
afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso).

(E) As agulhas usadas devem ser descartadas nos coletores de perfurocortantes, os quais não devem ser
preenchidos além da marca indicativa.

( ) O prontuário deve registrar a anamnese e o exame
físico do paciente.
( ) O prontuário deve registrar exames complementares e a evolução diária do paciente.

27. Os sinais que permitem diagnosticar uma Parada
Cardiorrespiratória (PCR) são

( ) O prontuário deve registrar hipóteses diagnósticas,
diagnósticos definitivos e tratamentos efetuados
no paciente.

(A) ausência de pulso, apnéia e inconsciência.
(B) dispnéia, ausência de pulso e inconsciência.

( ) O prontuário deve discriminar detalhadamente os
procedimentos realizados no paciente quando
este esteve em outra instituição.
( ) O prontuário deve registrar dados da carteira de
vacinação do paciente e dos profissionais por ele
responsáveis.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A) F – V – F – V – V.

(C) bradicardia, apnéia e inconsciência.
(D) ausência de pulso, convulsões e dispnéia.
(E) apnéia, confusão mental e bradicardia.

28. O Decreto 94.406, que regulamenta a lei do exercício
profissional, prevê as atividades do auxiliar de enfermagem. Dentre as condutas abaixo, assinale aquela
que, conforme esse decreto, NÃO compete ao auxiliar
de enfermagem.

(B) F – F – V – V – V.

(A) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente,
e zelar por sua segurança.

(C) V – V – V – F – F.

(B) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas
do paciente, ao nível de sua qualificação.

(D) V – V – F – V – F.
(E) V – F – V – F – F.

(C) Integrar a equipe de saúde.

25. A hipertensão arterial e as doenças relacionadas à
pressão arterial são responsáveis por alta frequência
de internações hospitalares. As alternativas abaixo
correspondem a fatores de risco relacionados com a
hipertensão arterial, EXCETO uma delas. Assinale-a.

(D) Preparar o paciente para consultas, exames e
tratamentos.
(E) Realizar consulta de enfermagem.

(A) Consumo de alimentos ricos em fibras e potássio.
(B) Pressão arterial que aumenta linearmente com
o avanço da idade.
(C) Consumo elevado de bebidas alcoólicas, como
cerveja, vinho e destilados.
(D) Excesso de consumo de sódio.
(E) Excesso de massa corporal.
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29. A aspiração traqueal do paciente traqueostomizado
constitui-se em um procedimento invasivo a ser realizado quando é constatada a presença de secreção e
a incapacidade do paciente em eliminá-la por meio
da tosse. Que precauções devem ser tomadas, no
momento de aspirar o paciente, para prevenir a hipoxemia causada pela aspiração traqueal?

32. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de
natureza viral. A única forma de evitá-la é por meio
de vacina específica, que está disponível nos postos
de saúde em qualquer época do ano. Com relação a
essa vacina, é correto afirmar que

(A) Higienizar as mãos com água e sabão e friccioná-las
com álcool a 70% glicerinado ou álcool gel antes
de aspirar o paciente.

(B) não está indicada para indivíduos que estejam
utilizando medicamento que contenha ácido acetilsalicílico.

(B) Explicar o procedimento ao paciente e, se possível,
colocá-lo em posição de fowler.

(C) não tem contra-indicações em indivíduos imunodeprimidos ou gestantes.

(C) Utilizar cateter de aspiração traqueal estéril e
descartável.

(D) pode provocar reações adversas, tais como dor de
cabeça, febre e mal-estar.

(D) Monitorizar a tolerância do paciente, observando
sua expressão e coloração facial, reoxigenando o
paciente após o procedimento.

(E) pode ser utilizada, também, na prevenção da
dengue.

(E) Aspirar simultaneamente a cavidade nasal e a cavidade oral, para efetivar a retirada de secreções.

(A) pode ser aplicada a partir dos 9 meses de idade,
sendo válida por um ano.

33. Não há tratamento específico para a febre amarela;
apenas tratamento para alívio de seus sintomas, que,
na fase inicial da doença, se caracterizam por

30. Equipamento de Proteção Individual – EPI – é todo
dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo
trabalhador para proteção contra riscos capazes de
ameaçar a sua segurança e a sua saúde. Nas alternativas abaixo, constam EPIs que visam a proteger
os profissionais da área da saúde, EXCETO em
uma delas. Assinale-a.

(A) febre, diarreia, hematúria, dor lombar, prurido
ocular, náuseas e vômitos.
(B) febre, calafrios, dor de cabeça, prurido ocular,
ardência urinária, prostração e náuseas.
(C) febre, calafrios, dor de cabeça, dores musculares,
prostração, náuseas e vômitos.

(B) Luvas e mangotes: proteção de mãos e braços.

(D) febre, dor de cabeça, diarreia, edema ocular,
hematúria, náuseas e vômitos.

(C) Cintos de segurança e cinturões: proteção contra
quedas.

(E) febre, prostração, dor lombar, diarreia, ardência
urinária, hematúria e vômitos.

(A) Óculos e viseira: proteção visual e facial.

(D) Máscara e filtro: proteção respiratória.
(E) Sapatos, propés e botinas: proteção de pernas e
pés.

34. O leite materno é um alimento completo, adequado a
todas as necessidades de uma criança nos seis primeiros meses de vida. Com relação aos cuidados com a
amamentação, assinale a afirmação correta.

31. O Princípio do SUS que afirma ser a saúde um direito
de cidadania de todas as pessoas, cabendo ao Estado
assegurar esse direito, é o princípio da
(A) Equidade.
(B) Universalidade.

(A) No preparo do bico do peito para a amamentação
deve-se tomar o cuidado de lavá-lo apenas com
água e de não utilizar sabonete para não prejudicar
sua hidratação natural.
(B) O leite materno só não deverá ser oferecido se a
criança apresentar diarreia, febre ou vômito.

(C) Integralidade.

(C) A legislação brasileira relativa à amamentação
não permite que esta se prolongue além do período de licença maternidade, obrigando a mãe a
interromper a amamentação quando retorna ao
trabalho.

(D) Descentralização.
(E) Hierarquização.

(D) A amamentação deverá ser feita com leite artificial
quando a mulher tiver o bico do seio invertido.
(E) A produção do leite pode diminuir devido a uma
situação de estresse, devendo-se, nesse caso, oferecer alimentação artificial ao bebê imediatamente,
para prevenir desnutrição.
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35. Os profissionais de saúde devem contribuir para o
adequado tratamento dos resíduos sólidos nas instituições em que trabalham, com vistas a preservar a saúde
pública e a qualidade do meio ambiente. O manejo
desses resíduos envolve uma sequência de ações intra
e extraestabelecimento, desde a sua geração até a
disposição final. A etapa que consiste na separação dos
resíduos, no momento e local de sua geração, de acordo
com as suas características físicas, químicas, biológicas,
o seu estado físico e os riscos envolvidos é denominada

38. Segundo o Código de Ética, é vedado aos profissionais
de enfermagem
I - provocar aborto ou cooperar em prática destinada
a interromper a gestação.
II - executar prescrições terapêuticas contrárias à
segurança do paciente.
III- abandonar o cliente em meio a tratamento sem
garantia de continuidade da assistência.
IV - provocar, cooperar ou ser conivente com maus
tratos.

(A) identificação.
(B) acondicionamento.

Quais destes trechos completam corretamente o
enunciado acima?

(C) segregação.
(D) transporte interno.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E) armazenamento temporário.

36. O exercício da enfermagem como atividade profissional
foi regulamentado pela

Apenas I.
Apenas I e III.
Apenas II e IV
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

39. Nos primeiros dias após o parto, a puérpera apresenta
perdas vaginais de coloração vermelho vivo, as quais
recebem o nome científico de

(A) Lei nº 7.498, de 1986.
(B) Lei nº 7.498, de 1988.
(C) Lei nº 8.498, de 1986.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D) Lei nº 8.498, de 1988.
(E) Lei nº 8.498, de 1996.

sangramento.
menstruação.
ingurgitamento.
drenagem uterina.
lóquios.

37. Considere as vacinas abaixo.
40. Logo após o nascimento, o recém-nascido é avaliado
quanto a sua Idade Gestacional, com base em características físicas, através do método denominado

I - VORH (vacina oral de rotavírus humano)
II - SRC (tríplice viral)
III- VOP (vacina oral contra pólio)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

IV - BCG-ID
V - Vacina Tetravalente (DPT + Hib)3
Quais devem ser ministradas a bebês com 2 (dois)
meses de vida, segundo o Calendário Básico de Vacinação preconizado pelo Ministério da Saúde?
(A) Apenas I e II.

Apgar.
Capurro.
Down.
Glasgow.
Braden.

41. Com relação aos ossos que compõem o esqueleto
humano, assinale a afirmação correta.

(B) Apenas I e III.

(A) A estrutura da mão é composta pelos ossos do
carpo, metacarpo e das falanges proximal, medial
e distal.

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

(B) A caixa torácica é uma estrutura que protege os
pulmões e o coração, sendo formada por 14 pares
de costelas.

(E) Apenas III, IV e V.

(C) A maioria das costelas se liga à coluna vertebral e
ao osso esterno, exceto os três últimos pares, que
se unem somente à coluna vertebral, sendo
chamados de costelas flutuantes.
(D) O antebraço é formado por dois ossos – úmero e
rádio – que se articulam com o braço, formando o
cotovelo.
(E) A perna é formada por dois ossos denominados
fíbula e perônio.
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42. Com relação ao sistema digestório humano, assinale a
afirmação INCORRETA.
(A) A bile é formada no fígado e armazenada na vesícula biliar, sendo liberada no intestino delgado.
(B) O suco pancreático contém várias enzimas digestórias, dentre elas a amilase pancreática, a lipase
pancreática e a protease pancreática, ou tripsina.

46. A soroterapia é o tratamento realizado através de soro,
sendo este puro ou acrescido de outros elementos
(por exemplo, sódio ou potássio), conforme a prescrição
médica. Na sua administração, conforme o paciente,
utiliza-se equipo de gotas ou de microgotas. Qual a
relação de equivalência entre gotas e microgotas?
(A) Uma gota normal equivale a duas microgotas.

(C) O intestino delgado compreende três partes:
duodeno, jejuno e ceco.

(B) Uma gota normal equivale a três microgotas.
(C) Uma gota normal equivale a quatro microgotas.

(D) Um dos componentes do suco gástrico é o ácido
clorídrico.

(D) Uma gota normal equivale a cinco microgotas.
(E) Uma gota normal equivale a seis microgotas.

(E) A saliva contém uma enzima do tipo amilase,
chamada ptialina, que age sobre o amido presente
no alimento.

47. Com relação ao atendimento de saúde, considere as
afirmações abaixo.
43. O sistema auditivo possui uma estrutura responsável
pela condução do som para o interior da orelha. Essa
estrutura denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - Antes do SUS, a assistência à saúde estava sob a
responsabilidade do Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social, atendendo a
todos os cidadãos.
II - A criação do SUS e suas diretrizes estão definidas
na Constituição Brasileira de 1988.
III- O SUS prevê o atendimento integral ao cidadão,
com prioridade para as atividades preventivas,
sem prejuízo dos serviços assistenciais.

cóclea.
canais semi-circulares.
tuba auditiva.
tímpano.
canal auditivo externo.

44. Um Hospital ____________ destina-se a internação
de pacientes de várias especialidades, podendo, porém,
ter sua ação limitada a um grupo etário, como, por
exemplo, um hospital infantil; a um determinado
grupo da comunidade, como, por exemplo, um hospital militar; ou ter uma finalidade específica, como,
por exemplo, um hospital de ensino.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna da definição acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

especializado
geral
de grande porte
de médio porte
de pequeno porte

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

48. Um dos cuidados que a enfermagem deve ter com o
paciente que está recebendo terapia endovenosa,
independentemente da sua idade, é a observação do
local da punção quanto a
I - edema.
II - hiperemia.

45. O aparecimento de escara, também conhecida por
úlcera de decúbito, é um dos problemas que uma
equipe de enfermagem eficiente tenta prevenir. Dentre
os cuidados de enfermagem listados abaixo, assinale
aquele que NÃO representa um cuidado eficaz frente
a esse caso.
(A) Auxiliar o paciente na realização de exercícios
ativos e passivos no leito.
(B) Manter paciente em decúbito horizontal.

III- queixa de dor.
Quais destes itens completam corretamente o enunciado
acima?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

(C) Manter paciente seco e limpo.
(D) Aliviar a tensão nas proeminências ósseas do
paciente.
(E) Manter lençóis e roupas do paciente esticados e
limpos.
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49. Um paciente necessita receber 20U de insulina NPH
e, na unidade de internação, há disponível apenas
frasco de insulina de 80U. Qual o volume de insulina
que o paciente deverá receber?
(A) 0,025ml.
(B) 0,05ml.
(C) 0,25ml.
(D) 0,5ml.
(E) 1ml.

50. A verificação dos chamados “sinais vitais” é uma importante atribuição do profissional de enfermagem,
pois, quando alterados, individualmente ou associados,
podem indicar enfermidades importantes. Considere
os itens abaixo.
I - Temperatura
II - Pulso
III- Respiração
IV - Pressão arterial
V - Peso
Quais devem ser considerados quando da verificação
dos “sinais vitais”?
(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas III e IV.
(D) Apenas I, II, III e IV.
(E) Apenas I, II, IV e V.
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