• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas
provas.
• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere, também, que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.
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Já existe, felizmente, em nosso país, uma consciência
nacional — em formação, é certo —, que vai introduzindo o
elemento da dignidade humana em nossa legislação e para a qual
a escravidão, apesar de hereditária, é uma verdadeira mancha de
Caim que o Brasil traz na fronte. Essa consciência, que está
temperando a nossa alma e, por fim, há de humanizá-la, resulta da
mistura de duas correntes diversas: o arrependimento dos
descendentes de senhores e a afinidade de sofrimento dos
herdeiros de escravos.
Não tenho, portanto, medo de não encontrar o
acolhimento por parte de um número bastante considerável de
compatriotas meus, a saber: os que sentem a dor do escravo como
se fora própria, e ainda mais, como parte de uma dor maior — a
do Brasil, ultrajado e humilhado; os que têm a altivez de pensar
— e a coragem de aceitar as conseqüências desse pensamento —
que a pátria, como a mãe, quando não existe para os filhos mais
infelizes, não existe para os mais dignos; aqueles para quem a
escravidão, degradação sistemática da natureza humana por
interesses mercenários e egoístas, se não é infamante para o
homem educado e feliz que a inflige, não pode sê-lo para o ente
desfigurado e oprimido que a sofre; por fim, os que conhecem as
influências sobre o nosso país daquela instituição no passado e, no
presente, o seu custo ruinoso, e prevêem os efeitos da sua
continuação indefinida.
Possa ser bem aceita por eles esta lembrança de um
correligionário ausente, mandada do exterior, donde se ama ainda
mais a pátria do que no próprio país.
Quanto a mim, julgar-me-ei mais do que recompensado,
se as sementes de liberdade, direito e justiça derem uma boa
colheita no solo ainda virgem da nova geração. (Londres, 8 de
abril de 1883)



Joaquim Nabuco. O abolicionismo. In: Intérpretes do Brasil, vol. I,
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000, p. 21 (com adaptações).



A expansão do sistema educacional brasileiro,
especialmente nas redes escolares públicas, resultou na
eliminação quase total das diferenças quanto a acesso e
permanência nas escolas e desempenho escolar de
brancos, negros e pardos. Essa realidade transportou-se
para o mercado de trabalho, como demonstra a
igualdade de salários pagos a cidadãos de diferentes
raças.



A idéia principal do texto pode assim ser expressa:
O amor à pátria é mais forte quando se está longe dela
e a dor do escravo é sentida como se fosse própria.



O autor do texto sugere que não teme as divergências
políticas das duas correntes que formam a consciência
nacional, porque conta com a receptividade da maioria
dos compatriotas, contrários à escravidão.



No texto, o termo “para a qual” (R.3) tem o sentido de
para essa dignidade humana.



No contexto em que está empregada, a palavra
“hereditária” (R.4) reforça a idéia de que a escravidão é
uma questão genética.



Nos trechos “é uma verdadeira mancha de Caim que o
Brasil traz na fronte” (R.4-5) e “uma boa colheita no
solo ainda virgem da nova geração” (R.29-30), foi
utilizada linguagem figurada.



Em “humanizá-la” (R.6), o pronome, cujo emprego é um
recurso de coesão textual, refere-se ao vocábulo
“consciência” (R.5).
Nas linhas 11 e 12, será mantida a correção gramatical
se a expressão “por parte de (...) meus” for assim

Em relação ao texto acima e ao tema nele abordado, julgue os itens a
seguir.


O que Joaquim Nabuco escrevia em sua época vai ganhando
densidade nos dias de hoje. Prova disso é o atual debate a respeito
da política afirmativa, a qual, envolvendo, inclusive, a adoção de
cotas, tem por objetivo reduzir as enormes desigualdades sociais
geradas pela escravidão.

reescrita: por parte de bastantes compatriotas meus.


“inflige” (R.20) poderia ser substituída por suporta.


A expressão “o seu custo ruinoso” (R.23) exerce a
função de aposto, o que justifica a sua colocação entre
vírgulas.
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Os atentados terroristas a Nova Iorque e
Washington são a evidência de que o atual modelo de
globalização afeta os esforços de implantação mundial dos
direitos humanos. Graças ao avanço da tecnologia de
comunicações — dos meios de transporte à Internet —, o
Planeta tornou-se, de fato, uma grande aldeia. Somos todos
vizinhos uns dos outros e podemos assistir, em tempo real,
ao que se passa no hemisfério oposto ao que habitamos.



A idéia expressa pela palavra “mercantilização” (R.2), que é
oposta à de solidariedade e à de amizade, articula-se com as
noções de mercado e de relações baseadas em vantagens.
É essa idéia que se tem mostrado muito presente nos
encontros internacionais de chefes de Estado e de governo,
marcados pela celebração de acordos comerciais.



A palavra “genocídio” (R.7) significa extermínio deliberado,
parcial ou total, de uma comunidade, grupo étnico, racial ou
religioso.



Pelo contexto, compreende-se que a palavra “palco” (R.8) foi
empregada em seu sentido denotativo.



Depreende-se do neologismo “globocolonizadas” (R.10)
que os exércitos que atuam nas intervenções em países que
vivem guerras genocidas representam forças hegemônicas do
processo de globalização.



A oração “que justifique a intervenção das tropas
globocolonizadas” (R.9-10) não está antecedida por vírgula
porque expressa restrição.



Depreende-se das idéias do texto que somente haverá
intervenção estrangeira para impedir ou atenuar guerras nos
países e regiões onde existam riquezas que possam interessar
outros países.



Da Idade Moderna aos dias de hoje, a África vem
participando ativamente do processo de desenvolvimento
capitalista. Se, no passado, fornecia escravos, hoje abastece
o mercado mundial com produtos minerais e constitui um
rico mercado consumidor.



Osama bin Laden, considerado inimigo público número 1
dos norte-americanos, justamente por suas ações terroristas,
foi capturado, julgado e executado pelos EUA, alguns meses
após a invasão do Iraque.

1

Freqüentemente, a análise do crime inclui uma série
de reflexões e comentários que ultrapassam, em muito, o ato
delituoso em si; são questões que envolvem a ética, a moral,
a psicologia e a psiquiatria simultaneamente. Sempre há
alguém atrelando ao criminoso traços e características
psicopatológicas ou sociológicas.
A despeito dos recentes conhecimentos da
neurociência, a maioria das pesquisas não encontrou uma
associação entre patologias psíquicas e risco de se cometer
crime de grande violência, ou encontrou apenas uma discreta
associação, estatisticamente insignificante.

Frei Betto. Internet: <www.dhnet.org.br/denunciar> (com adaptações).

Com base no texto acima e considerando as múltiplas implicações
do tema que ele focaliza, julgue os itens seguintes.


Nos recentes episódios do Oriente Médio, a atuação de uma
rede de televisão árabe — Al Jazeera — funciona como uma
espécie de contraponto ao quase monopólio da informação,
que, até bem pouco tempo, pertencia à mídia ocidental.



Um caso extremo de terrorismo, que espalhou o pânico nos
Estados Unidos da América (EUA) e assustou a opinião
pública mundial, foi o atentado de 11 de setembro de 2001,
que atingiu o Pentágono e as torres do World Trade Center.



A globalização não se restringe aos aspectos econômicos,
conquanto eles sejam fundamentais. Da mesma forma que as
inovações tecnológicas atingem diretamente o sistema
produtivo, ampliando-lhe a capacidade e mundializando os
mercados, elas também facilitam a circulação de pessoas,
idéias e culturas, tornando o mundo menor também sob esse
prisma.



O autor do texto aponta a utilização de sofisticada tecnologia
de comunicações como a principal causa da prevalência do
modelo de globalização econômica, que atenta contra os
direitos humanos.



Na linha 4, a substituição de “Graças ao” por Devido o
prejudicaria a correção gramatical do texto.



Na linha 5, a expressão entre travessões poderia ser
substituída por desde os meios de transporte até a
Internet, sem que houvesse prejuízo para a correção
gramatical do texto.



Na linha 8, o emprego de preposição em “ao que se passa”
justifica-se pela regência do verbo “assistir” (R.7).

1

A proximidade não nos tem tornado mais solidários
e amigos. À luz da crescente mercantilização das relações
humanas, quase tudo é encarado em termos de lucro e
benefício. Não importa que guerras fratricidas ameacem a
existência de nações africanas. Os países metropolitanos
continuarão fabricando e exportando armas — que a África
não produz — e permanecerão insensíveis ao genocídio se,
no palco das operações, não houver diamantes, petróleo ou
qualquer outra riqueza que justifique a intervenção das
tropas globocolonizadas, como ocorreu no Iraque e na
Iugoslávia.

4

7

10

4

7

10

Internet: <http://www.psiqweb.med.br/forense/forense.html> (com adaptações).

Com relação ao texto acima e a aspectos relevantes que o tema
suscita, julgue os itens subseqüentes.


Ao se substituir a expressão “A despeito dos” (R.7) por Em
detrimento dos, a informação do texto modifica-se e há
prejuízo para a coerência textual.



A direção argumentativa do texto leva a concluir que atos
criminosos violentos estão significativamente mais
associados a psicopatas do que a pessoas consideradas
normais na população em geral.



Importantes operações realizadas pela Polícia Federal, a
exemplo das denominadas Anaconda, Gafanhoto e Vampiro,
desvendaram atos delituosos na administração do dinheiro
público.

Idem, ibidem.

Tendo o texto acima como referência e considerando o cenário
mundial contemporâneo, julgue os itens que se seguem.


No texto, a substituição de “À luz” (R.2) por Sob a luz
prejudicaria a coerência e a correção gramatical do período.
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Guerras, guerrilhas, terrorismo, ditaduras, massacres,
recessão, violência urbana, corrupção, miséria — nos últimos 50 anos,
raras vezes tivemos um panorama mundial tão melancólico como o
atual. Se antes luziam frestas de esperança, a atual galeria de pedestais
vazios só agrava o desânimo. A mentira, mãe de todas as desgraças,
esconde-se atrás de cada conflito, móvel de todos os confrontos. Na
história das guerras, sempre houve uma falsidade primal, impostura
nuclear. Por isso, a tarefa dos pacifistas não se resume a tapar
trincheiras, travar gatilhos ou destruir armas. Antes de silenciar os
tambores marciais, impõe-se desvendar as fraudes que os motivaram.
Alberto Dines. A era da mentira, hora de verdades.
In: Jornal do Brasil, 29/5/2004, p. A9 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens seguintes,
relativos ao mundo contemporâneo.
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Ao referir-se a “panorama mundial tão melancólico” (R.3) e a “galeria
de pedestais vazios” (R.4-5), o autor do texto acusa as atuais
lideranças pacifistas do mundo de não estarem à altura dos desafios
do tempo presente e de serem menos preparadas que as do passado.
A “mentira, mãe de todas as desgraças,” (R.5) não esteve presente no
episódio da invasão do Iraque. O motivo alegado pelos EUA para
atacar esse país — a existência de arsenal de armas de destruição em
massa — foi plenamente comprovado.
A “corrupção” (R.2), a que o texto alude, não é um fenômeno
exclusivamente brasileiro, pois atinge governos e grandes empresas
pelo mundo afora.
O termo “recessão” (R.2) significa, em linhas gerais, retrocesso
econômico, ou seja, um quadro de crise na economia que tende a gerar
problemas sociais e políticos.
O nome Al-Qaeda está associado ao terrorismo islâmico, que responde
por ações violentas no Oriente Médio e em outras partes do mundo na
defesa radical de suas causas.
O brasileiro que quiser parar de fumar terá acesso a
tratamento e remédios custeados pelo governo federal. No Dia
Internacional de Combate ao Tabagismo, o Ministério da Saúde
publicou uma portaria incluindo no Sistema Único de Saúde (SUS) o
suporte completo para o dependente de cigarros abandonar o vício:
adesivos e gomas de mascar de nicotina para substituir a dose mínima
da substância em quadros de crise de abstinência e um antidepressivo
que auxilia no abandono do fumo. Nos postos de saúde, também estará
à disposição do fumante um programa de psicoterapia em grupo,
coordenado por profissionais treinados pelo Instituto Nacional do
Câncer (INCA), no Rio de Janeiro.

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do
Word 2002 em execução em um computador do tipo
PC, julgue os itens a seguir.


Campo,





§.

§;

clicar sobre “área”;

Caso se deseje modificar o estilo de formatação de
apenas um dos parágrafos do documento, é
possível fazê-lo por meio do seguinte
procedimento: clicar sobre o parágrafo que terá o
estilo alterado; na lista de opções existente no
campo
, aplicar um clique duplo
sobre Estilo; na janela que será aberta em
decorrência dessa ação, definir a nova formatação
para o parágrafo; clicar OK.
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.

O trecho de “Com” a “descentralizada.” ficará
selecionado após realizadas as seguintes ações:
clicar sobre “Com”; pressionar e manter

liberar a tecla

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os diversos
aspectos concernentes ao tema nele abordado, julgue os itens que se
seguem.
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disponibilizada no menu

pressionada a tecla

O Globo, 1.º/6/2004, p. A3 (com adaptações).

Infere-se do texto que o tabagismo, além de criar dependência
química, envolve aspectos emocionais e psicológicos, o que explica a
decisão ministerial de oferecer programa de psicoterapia em grupo
para atendimento àqueles que se dispuserem a abandonar o vício.
 Como os impostos que incidem sobre a produção e a comercialização
de cigarros são muito reduzidos, o governo brasileiro pouco arrecada
com a venda desse produto.
 A decisão do governo brasileiro pressupõe que o tabagismo é uma
doença, o que justifica o gasto de recursos federais com o tratamento
de fumantes.
 Ao contrário do que ocorria no passado, atualmente amplia-se a
tendência de destacar os malefícios causados pelo tabaco à saúde
humana.

Se a ferramenta Editor de equações não estiver
disponível no Word 2002 em uso, uma forma
alternativa para se inserir uma equação matemática
no documento em edição é a utilização da opção



Por meio da opção Abrir, existente no menu
, pode-se abrir um arquivo com extensão
.pdf (portable document format) armazenado em
disquete. Esse arquivo será automaticamente
convertido em um documento do tipo Word 2002,
desde que este aplicativo esteja devidamente
configurado.
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Considerando a janela do Internet Explorer 6 (IE6) ilustrada acima, julgue os itens seguintes.


Por meio de opção disponibilizada no menu



Recursos disponibilizados pelo IE6 ao se clicar o botão



ser visualizadas novamente.
Vírus de computador pode ser contraído no acesso a páginas web. Para que o IE6 possa rastrear vírus de computador contraído

, é possível se configurar a página inicial do IE6.
permitem que páginas web previamente acessadas possam

em determinada sessão de uso, é necessário que ele disponha de um software antivírus, o qual é ativado por meio do botão

.

Com base na janela do Outlook Express 6 (OE6) parcialmente

De acordo com as informações apresentadas na figura, é

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002 que contém
uma planilha de dados relativos a apreensão de drogas. Com
relação a essa janela e ao Excel 2002, julgue os itens que se
seguem.

correto concluir que, na pasta associada a



ilustrada na figura acima, julgue os itens a seguir.


,

existem 1.954 mensagens de correio eletrônico armazenadas,
das quais 491 constam como não lidas.



Ao se clicar o botão

Considerando que todas as células estejam formatadas com
fonte de tamanho igual a 10, para se aplicar negrito e se
alterar para 12 o tamanho da fonte nas células da linha
da planilha, é suficiente realizar a seguinte seqüência de
ações: clicar
; pressionar e manter pressionada a
tecla

, caso existam mensagens na

em
pasta associada a

, todas elas serão enviadas aos

seus respectivos destinatários e, em seguida, serão movidas
para a pasta associada a

.



para 12.

Para se calcular a soma dos conteúdos numéricos das células
B2, B3 e B4 e se ter registrado o resultado na célula B5, é
suficiente executar a seguinte seqüência de ações: clicar a
célula B5; digitar soma(B2,B4) e, em seguida, teclar
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Imunização é um conjunto de métodos destinados a fornecer ao
organismo um estado de resistência contra determinadas doenças
infecciosas. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se
seguem.









A vacina tríplice bacteriana (DTP) é indicada para prevenir
o sarampo, a caxumba e a rubéola. A sua administração é
feita a partir dos 12 meses de idade.
Mulher em idade fértil (de 12 a 49 anos) que procurar o
posto de vacinação para receber a vacina contra a rubéola
deve ser orientada a certificar-se da ausência de gravidez,
para que possa receber a dose da vacina a ser dada,
preferencialmente, combinada com a vacina contra o
sarampo (dupla viral).
A administração da vacina contra a febre amarela deve ser
feita em crianças com menos de quatro meses de idade, pois,
durante esse período, existe a proteção dos anticorpos da
mãe, que diminuem as chances de que ocorram lesões
neurológicas.
A vacina contra a raiva de uso humano deve ser administrada
por via intramuscular, de preferência na região do deltóide,
na face externa superior do braço. Em crianças com até dois
anos de idade, pode-se fazê-lo na região do glúteo.
A criança infectada pelo vírus da imunodeficiência humana
(HIV) pode receber todas as vacinas previstas no esquema
básico de vacinação.

O atendimento inicial aos acidentados, por ser crítico para a
evolução do trauma, deve ser realizado por profissional com
preparo e conhecimento. Acerca desse tema, julgue os itens
seguintes.


Ao chegar no local do acidente, o socorrista deve,
imediatamente, realizar a avaliação inicial de trauma do
paciente.
 A avaliação de um paciente com problemas clínicos e de
outro com trauma deve seguir a seqüência: obter a história
clínica, fazer o exame físico e verificar os sinais vitais.
 No caso de o paciente apresentar fraturas, recomenda-se
movimentar o mínimo possível o membro afetado, não
remover o paciente antes de imobilizar a área afetada e não
tentar recolocar o osso em seu local correto.
 Em condições normais, a verificação do pulso pode ser
realizada mediante palpação da artéria radial, em ponto
localizado na porção lateral do antebraço ou no punho.
Entretanto, caso seja necessário mobilizar o paciente com
trauma, deve-se preterir essa artéria e dar preferência à
verificação do pulso carotídeo.
 Nos casos de atendimento a vítima de trauma
craniencefálico, deve-se imobilizar a coluna cervical com
colar cervical, impedir que haja dobramento da coluna
vertebral, manter as vias aéreas permeáveis e pesquisar
outras lesões.
Considerando a importância do conhecimento acerca dos
princípios de prevenção e controle da infecção hospitalar, já que,
grande parte dos procedimentos realizados em pacientes envolve
riscos de infecção, julgue os itens subseqüentes.


Desinfecção é o processo de destruição dos microrganismos
em estado vegetativo e esporos, utilizando-se agentes físicos
ou químicos.
 Pode-se utilizar o método de pasteurização para a
desinfecção de circuitos de respiradores.
 Processos de limpeza e desinfecção são indicados para
artigos críticos, aqueles que entram em contato com a
mucosa íntegra e pele não intacta, como os endoscópios.



Os métodos de limpeza de áreas hospitalares podem ser
classificados em varredura — que visa a remoção da sujeira
do chão e pode ser feita com vassoura ou rodo envolto em
pano úmido — e lavagem com água e detergente — que
pode ser feita manualmente ou mediante o uso de máquinas.
 A limpeza do material contaminado deve começar pela
aplicação do produto químico (desinfetante ou esterilizante),
seguida da realização de limpeza de possíveis crostas de
matéria orgânica presentes.
O homem tem necessidades básicas a serem atendidas, ligadas a
aspectos físicos, psicológicos e(ou) sociais. Acerca desse tema,
julgue os itens a seguir.










Freqüentemente, pacientes que necessitam de auxílio em sua
locomoção apresentam risco de lesão de pele, sendo
fundamental, nesse caso, a inspeção diária nos locais que
sofrem pressão a fim de se detectar problemas cutâneos.
São causas de formação de escaras: a umidade, a fricção, o
edema, a pressão constante sobre pequenas áreas e a força de
cisalhamento.
O conforto físico é uma necessidade básica que pode ser
proporcionada evitando-se, entre outros desconfortos, odores
desagradáveis, barulho, mau posicionamento, exposição a
correntes de ar e roupas de cama enrugadas e(ou) molhadas.
Um dos sinais mais importantes que indicam a formação de
escaras é a palidez da pele no local que sofreu pressão,
indicando a falta de circulação de sangue adequada para
aquela região.
A alimentação de paciente por sonda nasogástrica são
suficientes os seguintes materiais: bandeja contendo copo
com água, gaze, pinça Pean e impermeável forrado.

Um homem com 50 anos de idade está internado há 5
dias na clínica médica de um hospital, para tratamento de angina
pectoris. Vem queixando-se, com freqüência, de dor no peito,
com sensação de opressão, que irradia para o membro superior
esquerdo e cessa com o uso de nitroglicerina. É viúvo, não está
recebendo visitas e diz estar triste por não ter ninguém que se
importe com ele. Solicita os cuidados de enfermagem
constantemente, mesmo quando pode realizar sozinho alguma
tarefa, como vestir-se ou arrumar-se. Diz não gostar do hospital
por não poder sair e praticar exercícios físicos, como costumava
fazer antes de se internar. Não aceita a dieta hipossódica e está há
5 dias sem evacuar. Pela manhã, após ter-se encaminhado ao
banheiro, retornou com sudorese intensa, fraqueza, dispnéia e
náuseas. Os sinais vitais avaliados apresentaram os seguintes
resultados: temperatura de 37,3 ºC, pulso apical de 114 bpm,
respiração de 32 movimentos por minuto e pressão arterial de
80 mmHg × 40 mmHg.
Diante da situação acima apresentada e das patologias envolvidas,
julgue os itens subseqüentes.


A angina pectoris é um quadro de oclusão da artéria
coronária que leva à destruição do tecido miocárdio em
função da falta de suprimento sanguíneo.
 Entre as necessidades básicas do paciente, a locomoção é
fundamental. Na situação descrita, o paciente deve realizar
atividade física irrestrita para que haja melhora no
suprimento sanguíneo arterial e conseqüente melhora da
fraqueza.
 Freqüentemente recomendada aos pacientes com afecções
cardíacas, a dieta hipossódica é aquela em que há restrição
de gorduras.
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A nitroglicerina, utilizada pelo paciente, é indicada na
presença de dor anginosa e só pode ser administrada por via
intravenosa, sendo necessário manter um acesso venoso
heparinizado.
 Na situação em apreço, os sinais vitais indicam que o
paciente encontra-se afebril, taquicárdico, eupnéico e
normotenso.
 O pulso apical é verificado no ápice do coração, na altura do
5.º espaço intercostal esquerdo, com auxílio do estetoscópio.
 Os cuidados de enfermagem para o paciente do caso clínico
descrito incluem: evitar expô-lo a situações de estresse e
ansiedade, oferecer-lhe dieta fracionada e alimentos gelados,
verificar seus sinais vitais e estimulá-lo a exercícios físicos.



Todo profissional deve exercer suas atividades de trabalho
pautado na ética, na moral e na responsabilidade. Acerca da ética
profissional, julgue os itens que se seguem.





Todo aborto é considerado prática criminosa e o profissional
que dele participar deve sofrer punições conforme previsto
no Código Penal brasileiro.
 A ética é a ciência que ensina o homem a agir corretamente
e tem como objetivo a aquisição de hábitos bons, que
contribuem para a formação do caráter, levando o indivíduo
a agir de maneira íntegra e honrada.
 O segredo profissional é todo o fato de que determinada
pessoa venha a saber em decorrência de sua condição
profissional, tendo a obrigação de guardar discrição e
reserva.
Uma paciente de 46 anos de idade deu entrada no
pronto-socorro de um hospital com queixas de falta de ar e
inchaço nas pernas há uma semana. Informou sobre o diagnóstico
médico de cardiopatia chagásica há 4 anos e que tem feito
acompanhamento da doença com sucessivas internações. Chegou
com quadro de dificuldade respiratória aos médios esforços
associado a tosse com secreção esbranquiçada e rajas de sangue,
epigastralgia, edema de pernas e redução da ingesta alimentar.
Foram solicitadas as seguintes condutas: instalação de cateter
nasal com oxigênio a 2 L/min; nebulização com água destilada
(5 mL); verificação dos sinais vitais de 4 em 4 horas; medir e
anotar a diurese. Foi também solicitada a administração dos
seguintes medicamentos: digoxina via oral (0,25 mg, meio
comprimido pela manhã); heparina 5.000 unidades por via
subcutânea, de 12 em 12 horas e ceftriaxona 2 g ao dia, por via
intravenosa.
Em face do quadro clínico acima descrito, julgue os itens
seguintes.


O cateter nasal cuja instalação foi solicitada é um dispositivo
para administrar oxigênio que provoca certo incômodo, pois
deve ser introduzido pela narina até que fique posterior à
úvula, medindo-se a distância entre a ponta do nariz ao
lóbulo da orelha.
 Ao se verificar os sinais vitais, atenção especial deverá ser
dada à respiração, pois a paciente apresenta queixas de
dificuldade respiratória, que é sinônimo de apnéia.
 Para a medida da freqüência respiratória, o profissional de
enfermagem deverá manter-se na mesma posição adotada
para o controle do pulso, para evitar que a paciente perceba
e altere sua freqüência respiratória.
 Ao preparar a nebulização para a paciente, o profissional de
enfermagem necessitará de uma máscara facial acoplada ao
copo do nebulizador (com a solução prescrita), e este ao
tubo corrugado (conector), que será adaptado ao fluxômetro
de oxigênio ou de ar comprimido.









Para a administração da digoxina na paciente, deve-se, entre
outros cuidados, verificar o pulso e a diurese, considerando
que se trata de um diurético potente.
Foi prescrito para a paciente heparina subcutânea, que é um
anticoagulante. Essa medicação pode também ser prescrita
em outros casos, para uso intravenoso.
Após a injeção de heparina subcutânea, o profissional de
enfermagem deve colocar bolsa de água quente no local da
aplicação para melhor reabsorção do medicamento.
Considerando que existam na clínica apenas comprimidos de
digoxina de 0,125 mg, o profissional de enfermagem
obedecerá à prescrição médica corretamente administrando
todo o comprimido à paciente.
A ceftriaxona, antibiótico da classe das cefalosporinas muito
prescrito no Brasil, tem como vantagem o fato de ser um
agente bactericida que causa poucos efeitos colaterais.
No caso clínico descrito, são cuidados de enfermagem a
serem instituídos no atendimento à paciente: proporcionar
conforto; manter o repouso no leito; proporcionar ambiente
calmo e tranqüilo, permitindo o sono e o descanso; pesar
diariamente; anotar o volume de líquidos ingeridos e
eliminados; oferecer dieta leve e fracionada; administrar os
medicamentos prescritos; estar atento às alterações e
relatá-las.

O diabetes mellitus (DM) pode ocorrer em todas as faixas de
idade, sem distinção de raça, gênero ou condições
socioeconômicas, e também em gestantes. Acerca desse assunto
e com base nas normas do Ministério da Saúde (2002), julgue os
itens a seguir.








O DM é uma doença que se caracteriza pelos níveis
cronicamente altos de glicose no sangue.
As reações no local ou próximas ao local das aplicações são
as principais complicações relacionadas ao uso de insulina
para o tratamento do DM.
A cetoacidose diabética representa uma grave complicação
aguda associada ao DM.
Causador de um grande número de amputações, o pé
diabético é uma complicação aguda e extremamente
devastadora relacionada com o DM.
Orientar pacientes sobre automonitorização (da glicosúria e
da glicemia capilar) e técnica de aplicação de insulina são
atribuições do auxiliar de enfermagem, como membro da
equipe de saúde dos programas de saúde da família.

A área de urgência e emergência é um importante componente da
assistência à saúde. A Portaria n.º 2.048/2002 do Ministério da
Saúde estabelece normas e critérios de funcionamento de serviços
de urgência e emergência vinculados ao Sistema Único de Saúde
(SUS). Com relação a esse tema, julgue os itens subseqüentes.


Atendimento pré-hospitalar fixo é prestado por um conjunto
de unidades básicas de saúde, unidades do Programa de
Saúde da Família (PSF), Programa de Agentes Comunitários
de Saúde (PACS), ambulatórios especializados, serviços de
diagnóstico e terapia, unidades não-hospitalares de
atendimento às urgências e emergências e pelos serviços de
atendimento pré-hospitalar móvel.
 O atendimento pré-hospitalar móvel é denominado de
primário quando o pedido de socorro for originado por um
cidadão comum.
 Os serviços de atendimento pré-hospitalar móvel devem
contar exclusivamente com uma equipe de profissionais da
área da saúde (médico, enfermeiro e auxiliares de
enfermagem).
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No nível considerado, observar, reconhecer e descrever
sinais e sintomas são competências/atribuições do auxiliar de
enfermagem que compõe a equipe de atendimento préhospitalar móvel, conforme a portaria citada.

 Perdas de acesso venoso central ou periférico raramente

 As ambulâncias dos tipos A e B devem ter como tripulação

 São exemplos de complicações freqüentes associadas ao

2 profissionais, sendo um o motorista e um técnico ou
auxiliar de enfermagem.
Durante seu turno de trabalho, um profissional de
enfermagem de uma equipe de saúde da família, recebeu, na
unidade base, um homem de 55 anos de idade desacordado. Os
acompanhantes relataram que ele havia apresentado intensa dor
no peito há 20 min, com sensação de aperto, sudorese fria e falta
de ar, seguidos de desmaio que ocorreu há menos de 5 min,
quando foi imediatamente trazido para atendimento. O
profissional de enfermagem constatou que o paciente estava
inconsciente, não respirava e não apresentava pulso carotídeo.
Considerando a situação clínica apresentada, julgue os itens a
seguir.
 Os

sinais clínicos detectados pelo profissional de
enfermagem indicam a presença de parada
cardiorrespiratória.

 Deve-se suspeitar que a causa da emergência descrita seja

um infarto do miocárdio.
 Na situação clínica considerada, a primeira providência a ser

tomada é a massagem cardíaca externa.

ocorrem em situações de transporte de pacientes, porém,
quando acontecem, podem gerar instabilidade hemodinâmica
no paciente e sangramentos.
transporte de pacientes em estado grave: a alteração dos
níveis de pressão arterial, parada cardiorrespiratória,
arritmias cardíacas, insuficiência respiratória, obstrução das
vias aéreas, extubação, alterações do nível de consciência,
hipoglicemia ou hiperglicemia.
Com relação às atribuições dos auxiliares de enfermagem nas
atividades de controle da tuberculose na rede básica e no
Programa de Saúde da Família propostas pelo Ministério da
Saúde (2002) e aos aspectos gerais dessa doença, julgue os itens
subseqüentes.
 O auxiliar de enfermagem deve ser capaz de identificar os

sintomáticos respiratórios em visita domiciliar
comunidade e na unidade básica de saúde.

na

 São considerados sintomáticos respiratórios as pessoas

maiores de 15 anos que procurem o serviço de saúde por
qualquer motivo e que apresentem tosse e expectoração por,
no mínimo, uma semana.
 O auxiliar de enfermagem deve ser capaz de fazer o teste

tuberculínico.

 No processo de tentativa de reanimação do paciente

 O teste ou prova tuberculínica isoladamente, quando o

considerado, deve-se manter uma relação de 5 compressões
torácicas para uma ventilação (5:1) independentemente do
número de socorristas que estejam participando dos
procedimentos emergenciais, pois essa relação provê um
número desejável de compressões por minuto (cerca de 50).

resultado for positivo (reator), é suficiente para definir o
diagnóstico de tuberculose.

 Na grande maioria dos adultos que apresentam a condição

emergencial descrita, constata-se a presença de assistolia,
que deve ser tratada por meio de desfibrilação cardíaca.
O transporte intra-hospitalar de pacientes em situação grave é
condição em que há a transferência temporária ou definitiva de
pacientes por profissionais de saúde dentro do ambiente
hospitalar. Realizar o transporte de pacientes é uma atividade
freqüente e complexa, que demanda experiência e competência
dos profissionais envolvidos e requer que os materiais e os
equipamentos encontrem-se em perfeitas condições de uso. Com
relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem.
 Ambu® ou bolsa auto-inflável com reservatório de oxigênio,

cânula de Guedel, laringoscópio, cânulas de intubação
traqueal e fio-guia são exemplos de alguns equipamentos que
devem estar incluídos na maleta para as vias aéreas, ou
maleta de intubação.
 Os

monitores cardíacos com desfibriladores são
equipamentos que devem ser usados no transporte intrahospitalar de pacientes críticos pois são necessários para a
identificação de alterações eletrocardiográficas (arritmias
cardíacas), assim como para a imediata reversão dessas
alterações (quando indicado).

 Os capnógrafos, equipamentos utilizados para monitorização

da saturação de oxigênio, devem, obrigatoriamente, ser
usados em todos os transportes de pacientes críticos.

 Cabe ao auxiliar de enfermagem notificar o caso de

tuberculose que vai iniciar tratamento.
Julgue os itens a seguir quanto à atuação do auxiliar de
enfermagem no trabalho de parto e nos cuidados iniciais ao
recém-nascido (RN).
 Nas fases iniciais do trabalho de parto, o toque vaginal pode

ser realizado por obstetra, enfermeiro ou auxiliar de
enfermagem, com o objetivo de verificar a dilatação e o
apagamento do colo uterino e acompanhar a evolução desse
processo.
 O coroamento, que corresponde ao aparecimento da cabeça

do feto na abertura vaginal, ocorre no período do trabalho de
parto denominado dilatação.
 A dequitação ou delivramento corresponde à fase do

trabalho de parto que se inicia após a expulsão do feto e
termina com a saída da placenta e das membranas amniótica
e coriônica.
 Após o nascimento, deve-se observar o coto umbilical do

RN, atentando para a presença normal de uma artéria e duas
veias. A alteração no número e no tipo de vasos presentes
pode ser indício de anormalidades.
 Ao avaliar os sinais vitais do RN, é necessário ter em mente

que são normais: freqüência respiratória entre 25 e 60
movimentos respiratórios por minuto, freqüência cardíaca
entre 120 bpm e 180 bpm e temperatura corporal (axilar)
entre 36 ºC e 37 ºC.
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