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(ATENÇÃO: NÃO ABRA este caderno antes de autorizado pelo fiscal)
1.

O tempo total concedido para a resolução desta prova é de 3 horas, incluindo o tempo
destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e transcreva-os nos quadros
abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às
respostas. Se houver, comunique imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de
questões, no total de 40 (quarenta) – 15 de língua portuguesa e 25 de conhecimentos
específicos –, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas
aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas
do caderno de prova.
5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”)
das quais apenas 1 (uma) é correta.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão
consideradas.
8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta, ambos
assinados. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a
partir das 16h30min. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar
as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

Assinatura do(a) Candidato(a)
INSCRIÇÃO

CARGO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 01 E 02.
Universitários dão uma mão à pesquisa espacial
Grupo participou de missão semelhante há seis anos
O experimento em desenvolvimento pelos alunos da Universidade Estadual de Londrina
(UEL) começou a ser pesquisado em 2004. Três anos depois, a primeira versão da
Plataforma de Aquisição para Análise de Dados de Aceleração (Paanda) foi lançada durante
o voo espacial da Missão Cumã II. Assim como nessa operação, a próxima missão de que o
grupo londrinense participará ocorrerá no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão.
As expectativas para a nova empreitada são ainda melhores que as de julho de 2007.
“Queremos que o experimento se torne um equipamento padrão para medir
acelerações de microgravidade”, define o coordenador Marcelo Tosin.
Ele lembra que, na primeira missão, o foguete VSB30 V04, que portava a Paanda e
sete experiências de outras instituições, caiu no mar a 160 km de distância do local de
lançamento e, apesar das buscas de militares de Alcântara, sua carga útil não foi encontrada.
Ainda assim, os dados da pesquisa foram recuperados e considerados, na época, um
sucesso. As informações serviram para validar o ambiente a que foram expostas outras
experiências e como referência futura para outros projetos relacionados à microgravidade.
O VSB30 V04, durante a Cumã II, alcançou uma velocidade de 7,2 mil km/hora na
atmosfera, 260 km de altura e permaneceu durante 6 minutos no espaço em gravidade zero.
(http://www.gazetadopovo.com.br, acesso em 20.11.2013)

01) Assinale a afirmativa CORRETA.
A( ) O texto é uma crônica a respeito da pesquisa espacial no Brasil desenvolvida pelos alunos
da UEL.
B( ) O primeiro lançamento do experimento ocorreu em 2004, durante o voo espacial da Missão
Cumã II.
C( ) O objetivo do experimento é desenvolver um equipamento para medir acelerações de
microgravidade.
D( ) A primeira missão foi considerada um fracasso, pois caiu no mar a 160 Km do local do
lançamento.
E( ) O VSB30 caiu no mar seis minutos depois de seu lançamento e os dados da pesquisa não
foram recuperados.

02) Em relação ao texto, considere as seguintes afirmativas.
I) Paanda (primeiro parágrafo) é uma redução da expressão Plataforma de Aquisição para
Análise de Dados de Aceleração.
II) As aspas no segundo parágrafo indicam o início e o fim de uma citação, diferenciando-a do
restante do texto.
III) A conjunção Ainda assim (terceiro parágrafo) estabelece uma ideia de finalidade em
relação ao parágrafo anterior.
Está(ão) CORRETA(s) apenas:
A( ) I.
B( ) II.
C( ) III.
D( ) I e II.
E( ) I e III.
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LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 03 E 04.
Vista cansada
Otto Lara Resende
Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a
visse pela última vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escritor
quem disse. Essa ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida,
de quem não crê que a vida continua, não admira que o Hemingway tenha acabado como
acabou.
Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto:
um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não-vendo.
Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é.
O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa
rotina é como um vazio.
Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é
que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um
profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava
sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe passava um
recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer.
Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32
anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar
estivesse uma girafa, cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua
ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente,
coisas, bichos. E vemos? Não, não vemos.
Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo
do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que
nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe às pampas.
Nossos olhos se gastam no dia-a-dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro
da indiferença.
(In: Bom dia para nascer – Crônicas publicadas na Folha de S. Paulo. Seleção e
posfácio de Humberto Werneck. São Paulo: Companhia das Letras, 1993)

03) Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) O que nos é familiar não desperta curiosidade, não esvazia o campo visual de nossa rotina
e nem se gasta no dia-a-dia.
B( ) Para Hemingway, ver é fácil, é preciso não banalizar o olhar e ver tudo como se fosse a
primeira vez.
C( ) O hábito exercita o olhar, baixa a voltagem e ajuda a perceber todos os detalhes do que
vemos.
D( ) Uma criança vê o que o adulto não vê, porque tem os olhos opacos e desgastados pelas
vivências.
E( ) O poeta tem a capacidade de ver pela primeira vez o que ninguém vê, pois ele tem um certo
modo de ver.
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04) Em relação às expressões negritadas no texto, considere as seguintes afirmativas.
I) O termo pontualíssimo é um superlativo absoluto sintético do adjetivo pontual e significa
muito pontual.
II) A conjunção Mas (terceiro parágrafo) introduz uma ideia de adição à ideia do período
anterior.
III) A expressão às pampas (quinto parágrafo) pode ser substituída por muito sem alterar o
sentido.

A(
B(
C(
D(
E(

Está(ão) CORRETA(s) apenas:
) I.
) II.
) III.
) I e II.
) I e III.

LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO.

05) Em relação ao texto, assinale a afirmativa CORRETA.
A( ) O texto explora uma situação recorrente nos dias atuais que é o sequestro e o envio de
provas para confirmá-lo.
B( ) O humor do texto reside na representação das galinhas chorando e reclamando da atual
situação do país.
C( ) As galinhas são representadas em situações cotidianas pelas quais esses animais
costumam passar.
D( ) A asinha foi usada na tira porque é a parte da galinha que os boêmios mais gostam de
saborear.
E( ) O texto é uma narrativa de aventura e apresenta os elementos característicos desse gênero
textual.
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LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 06, 07 E 08.
Sepulturas sem sossego
AUGUSTO NUNES, Revista Veja online, 20/11/2013

Três anos e quatro meses depois de aberta por Hugo Chávez com a exumação de
Simón Bolívar, a temporada de caça ao veneno chegou à etapa brasileira no interior gaúcho.
Em sossego desde dezembro de 1976, no cemitério de São Borja, cidade onde nasceu e até
agora jazia em paz, o presidente João Goulart foi transformado na bola da vez pelos
praticantes da política dos mortos. Eles vivem à procura de pretextos para algum acerto
de contas com o passado que permita reescrever a história com a mão esquerda. Os
organizadores do resgate da última quarta-feira, por exemplo, sonham provar que Jango
sucumbiu não ao infarto mais que previsível, mas a uma florentina troca de remédios
tramada por envenenadores a serviço das ditaduras que infestavam o subcontinente.
Aconselhados pelo que lhes resta de juízo, os celebrantes do rito fúnebre no Rio Grande do
Sul substituíram por um velório pelo avesso a carnavalesca recepção armada por Hugo
Chávez, em julho de 2010, para homenagear El Libertador à saída do seu mausoléu.

06) Segundo o texto, é possível afirmar que:
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Simón Bolívar é conhecido como El Libertador.
Hugo Chávez é um dos praticantes da política dos mortos no Rio Grande do Sul.
o ex-presidente Jango foi envenenado numa troca de remédios, na época da ditadura.
no Rio Grande do Sul, haverá um velório carnavalesco para o presidente Jango.
João Goulart, o Jango, morreu em 2010, no Rio Grande do Sul.

07) A partir dos significados abaixo colocados, assinale a alternativa CORRETA.
I)
II)
III)
IV)

A(
B(
C(
D(
E(

Exumação: enterro de um cadáver.
Jazia: permanecia.
Sucumbiu: cedeu, resistiu.
Rito: cerimonial, culto.
Estão CORRETAS apenas:
) I e II.
) II e IV.
) II e III.
) III e IV.
) I e IV.
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08) Observe o fragmento do texto e responda.
“Em sossego desde dezembro de 1976, no cemitério de São Borja, cidade onde nasceu
e até agora jazia em paz, o presidente João Goulart foi transformado na bola da vez pelos
praticantes da política dos mortos. Eles vivem à procura de pretextos para algum acerto
de contas com o passado que permita reescrever a história com a mão esquerda.”

A(

B(

C(

D(

E(

A alternativa que apresenta a reconstrução adequada do fragmento acima, considerando a
coesão e a coerência e a preservação do significado, é:
) João Goulart, presidente em sossego desde dezembro de 1976, no cemitério de São Borja,
cidade que nasceu e até agora jazia em paz, foi transformado na bola da vez pelos praticantes
da política dos mortos, onde vivem à procura de pretextos para algum acerto de contas com o
passado que permita reescrever a história com a mão esquerda.
) O presidente João Goulart, desde dezembro de 1976, jazia em paz no cemitério de São
Borja, cidade onde nasceu, foi transformado na bola da vez pelos praticantes da política dos
mortos, onde eles vivem à procura de pretextos para algum acerto de contas com o passado
que permita reescrever a história com a mão esquerda.
) À procura de pretextos para algum acerto de contas com o passado que permita
reescrever a história com a mão esquerda, os praticantes da política dos mortos
transformaram o presidente João Goulart, em sossego desde dezembro de 1976, no cemitério
de São Borja, cidade onde nasceu e até agora jazia em paz, na bola da vez.
) À procura de pretextos para algum acerto de contas com o passado que permita
reescrever a história com a mão esquerda, o presidente João Goulart, em sossego desde
dezembro de 1976, no cemitério de São Borja, cidade onde nasceu e até agora jazia em paz,
foi transformado na bola da vez pelos praticantes da política dos mortos.
) Os praticantes da política dos mortos, em sossego desde dezembro de 1976, no cemitério
de São Borja, cidade onde nasceu e até agora jazia em paz, o presidente João Goulart foi
transformado na bola da vez, onde eles vivem à procura de pretextos para algum acerto
de contas com o passado que permita reescrever a história com a mão esquerda.
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LEIA OS TEXTOS ABAIXO E RESPONDA
Marco da redemocratização, Constituição faz 25 anos
Reportagem de VEJA mostra como a Carta Magna fez do Brasil um país democrático...
Revista Veja, Gabriel Castro e Daniel Jelin

Texto 1

Texto 2
A Constituição fez do Brasil um país democrático, mas suas fraquezas intrínsecas
impedem que ela desfrute, ao completar 25 anos, da aura de outras Cartas, como a
americana.

09) É possível afirmar, a partir dos textos 1 e 2, que:
I) nas imagens, há uma diferença de 26 anos entre a instalação da Assembleia Constituinte
em 1987 e as manifestações ocorridas em 2013.
II) a foto que ilustra esta página mostra dois momentos da história recente em que o
Congresso Nacional foi tomado por pessoas comuns.
III) a relação entre o texto 1 e o texto 2 é a referência à Constituição brasileira, à democracia e
às manifestações populares.
IV) a relação entre as imagens e o texto escrito é apenas a referência à democracia e a
Constituição brasileiras.

A(
B(
C(
D(
E(

Estão CORRETAS:
) I e II.
) I, II e IV.
) II, III e IV.
) I e IV.
) II e IV.
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10) ______ brinquedo para menina e para menino? Cansada de ver as meninas se divertindo
com bonecas e xícaras, Debbie Sterling, uma engenheira formada em Stanford, _______
criar sua própria linha de brinquedos para garotas. Em lugar de bonecas, ______ livros
interativos, blocos e ferramentas de construção. Tudo animado pela personagem Goldie, uma
pequena inventora. O objetivo, segundo Debie, é estimular a imaginação das garotas e
mostrar que, se ______, elas _____ ser engenheiras e inventoras também.

A(
B(
C(
D(
E(

A alternativa que apresenta as formas verbais adequadas para completar os espaços vazios
no texto acima é:
) Existirão – decidiu – criava – quiserem – podem
) Existe – decidiu – criou – quiserem – podem
) Existirão – decidiram – criaria – querem – podem
) Existe – decidiria – criou – queriam – podiam
) Existem – decide – criará – quiser – poderiam

LEIA ATENTAMENTE O TEXTO QUE SERVE DE BASE PARA AS QUESTÕES DE 11 A 13.
Disco de flashback
Ed Motta lança álbum em homenagem a ícones das FMs
Você provavelmente não sabe o que é AOR, sigla que batiza o novo álbum de Ed
Motta. Mas deve ter ouvido alguma AOR hoje – seja no táxi ou em algum elevador. São as
iniciais de Album-Oriented Rock, rótulo criado para aquele pop suave, típico das FMs. “É o
que os brasileiros chamam de rádio de flashback”, explica o cantor.
O disco, que conta com 10 faixas inéditas, é um tributo a ícones de um estilo difícil de
se definir, mas fácil de se reconhecer, que tem em Chicago e Steeley Dan alguns de seus
representantes. “Ouço com a mesma atenção um disco do John Coltrane e outro do
Christopher Cross”, afirma Ed, cometendo a (suposta) heresia de pôr na mesma frase o
gênio do jazz e o subestimado autor de sucessos como Sailing e Ride Like the Wind.
AOR é, como Ed define, “um disco para se ouvir sentado”. Os grooves de faixas como
Flores da Vida Real e A Encruzilhada são macios, feitos para o ouvinte prestar atenção aos
arranjos. “São músicas pop e acessíveis, mas com uma moldura jazzística”, diz.
Texto de Marco Antonio Barbosa. Revista Voe Azul, ed. 01, Maio 2013, p. 34.

11) De acordo com o texto é CORRETO afirmar que a definição para AOR é:
I)
II)
III)

A(
B(
C(
D(
E(

músicas que somente tocam em táxis e elevadores, flashbacks não inéditas, mas pop e
acessíveis.
pop suave com moldura jazzística, difícil de ser definida, para ouvir sentado prestando
atenção aos arranjos.
música típica das FMS, cujos ícones são Chicago, Steeley Dan, John Coltrane,
Christopher Cross.
Está(ão) CORRETA(s) apenas:
) I.
) II.
) III.
) I e II.
) II e III.
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12) Pode-se apreender da leitura do texto que:
A( ) Ed Motta em seu novo álbum, AOR, está criando arranjos jazzísticos para músicas
conhecidas como Sailing e Ride Like the Wind.
B( ) Flores da Vida Real e A Encruzilhada são músicas inéditas de Christopher Cross que Ed
Motta traz em flashback em seu novo disco.
C( ) AOR, Album-Oriented Rock, é a sigla que batiza o novo álbum de Ed Motta em parceira com
John Coltrane, gênio do jazz.
D( ) o novo disco de Ed Motta é um tributo a ícones como Chicago e Steeley Dan, cujo estilo é
fácil de reconhecer, mas difícil de se definir.
E( ) embora autores do mesmo tipo de música, John Coltrane e Christopher Cross são
considerados gênios e Chicago e Steeley Dan são subestimados.

13) Entre os sinônimos das palavras negritadas no texto – tributo, ícones, heresia e moldura,
A(
B(
C(
D(
E(

não há alteração de sentido do texto em sua substituição, respectivamente, por:
) taxa, símbolos, tolice, invólucro.
) imposto, emblemas, contra-senso, embrulho.
) homenagem, representantes, pecado, envoltório.
) preito, insígnias, transgressão, envolvimento.
) vassalagem, sinais, culpa, quadro.

14) Com relação à concordância verbal, assinale a alternativa cuja reescrita do trecho em negrito,
destacado do texto abaixo está CORRETA, conforme a norma culta padrão.
“Se você vender a sua alma terá que pagar um alto preço. APOSTA MÁXIMA.
Inspirado em fatos reais. Hoje nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.” (Jornal
Metro, 4 de outubro de 2013, contra-capa).
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Se você vendesse a sua alma tem que pagar um alto preço.
Se você vendeu a sua alma teve que pagar um alto preço.
Ao você vender a sua alma tinha que pagar um alto preço.
Quando você vender a sua alma tivera que pagar um alto preço.
Caso você venda a sua alma teria que pagar um alto preço.
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15) O texto a seguir apresenta uma inadequação quanto à concordância nominal, considerando a
norma culta padrão. Assinale a alternativa cuja reescrita é adequada.
“Seu objetivo é o sucesso em seus negócios. O nosso é te levar até lá!.
Na próxima vez, escolha as soluções em viagens corporativas Brementur. Assim,
enquanto você fica 100% focado no que vai produzir em seu destino, nós cuidamos de cada
detalhe de sua viagem. www.brementur.com.br Curitiba| São Paulo| Florianópolis”
(Revista Aeroporto, ano XVII, no 164, agosto de 2013, p. 15 - excerto)
A( ) Teu objetivo é o sucesso em teus negócios. O nosso é te levar até lá!.
Na próxima vez, escolhas as soluções em viagens corporativas Brementur. Assim, enquanto
você fica 100% focado no que vai produzir em seu destino, nós cuidamos de cada detalhe de
sua viagem.
B( ) Seu objetivo é o sucesso em teus negócios. O nosso é te levar até lá!.
Na próxima vez, escolha as soluções em viagens corporativas Brementur. Assim, enquanto
você fica 100% focado no que vai produzir em teu destino, nós cuidamos de cada detalhe de
sua viagem.
C( ) Seu objetivo é o sucesso em seus negócios. O nosso é te levar até lá!.
Na próxima vez, escolhas as soluções em viagens corporativas Brementur. Assim, enquanto
você fica 100% focado no que vais produzir em seu destino, nós cuidamos de cada detalhe
de tua viagem.
D( ) Seu objetivo é o sucesso em seus negócios. O nosso é lhe levar até lá!.
Na próxima vez, escolha as soluções em viagens corporativas Brementur. Assim, enquanto
você fica 100% focado no que vai produzir em seu destino, nós cuidamos de cada detalhe de
sua viagem.
E( ) Teu objetivo é o sucesso em seus negócios. O nosso é te levar até lá!.
Na próxima vez, escolha as soluções em viagens corporativas Brementur. Assim, enquanto
você fica 100% focado no que vais produzir em seu destino, nós cuidamos de cada detalhe de
tua viagem.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Na portaria 2472 de 31/08/2010 estão relacionadas as doenças, agravos e eventos em saúde
A(
B(
C(
D(
E(

pública de notificação compulsória em unidades sentinelas – LNCS. Dentre elas, pode-se
incluir:
) DORT, câncer relacionado ao trabalho, influenza humana.
) Dermatoses ocupacionais, DPOC, diabetes.
) Rotavírus, hipertensão, influenza humana.
) Sarampo, acidente de trabalho com mutilação, DPOC.
) Perda auditiva induzida por ruído, diabetes, sarampo.

17) Quanto ao processo de transição epidemiológica, é INCORRETO afirmar que:
A( ) o processo ocorre com a substituição das doenças transmissíveis por doenças nãotransmissíveis e causas externas.
B( ) entende-se por transição epidemiológica as mudanças ocorridas no tempo nos padrões de
morte, morbidade e invalidez que caracterizam uma população específica e que, em geral,
ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas.
C( ) em linhas gerais, há declínio da mortalidade e aumento da morbidade, uma vez que mudam
não só os tipos de doenças, mas também suas características e duração.
D( ) de um modo geral decorre de mudanças que acontecem nas populações humanas que
antes apresentavam “baixas taxas de nascimento (natalidade) e altas taxas de mortalidade” e
vem migrando para “altas taxas de nascimento (natalidade) e baixas taxas de mortalidade”.
E( ) é uma consequência inevitável do processo de envelhecimento da população.

18) O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não
A(
B(
C(
D(
E(

Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011- 2022, tem como meta nacional:
) aumentar os programas de promoção de saúde nas empresas.
) reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por DCNT em 2% ao ano.
) reduzir o consumo de refrigerantes.
) ampliar a cobertura de exame preventivo de câncer de próstata.
) reduzir a prevalência de diabéticos para 1% ao ano.

19) Assinale a alternativa que apresenta o antibiótico que pertence à classe dos quinolonas?
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Amoxicilina
Azitromicina
Levofloxacino
Gentamicina
Metronidazol

20) Assinale a alternativa que apresenta a medicação que pode, a longo prazo, aumentar os
A(
B(
C(
D(
E(

níveis de prolactina e causar efeitos extra-piramidais.
) Cabergolina
) Bromocriptina
) Lisuride
) Quinagolida
) Metoclopramida
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21) Com base na Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para
A(

B(

C(

D(
E(

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes, e dá outras providências, é CORRETO afirmar que:
) é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a
dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais,
garantidos na Constituição e nas leis.
) os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a
permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de
criança ou adolescente.
) estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução das
seguintes ações: informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às
empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem
como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão,
periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.
) em razão da idade do consumidor ou da condição de pessoa portadora de deficiência,
ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde.
) a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser feita de forma
a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de emergência ou
urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade, as gestantes,
lactantes, lactentes e crianças até cinco anos.

22) Marque a alternativa INCORRETA, quanto ao sigilo na assistência ao paciente, de acordo
A(
B(
C(
D(
E(

com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
) O dever de sigilo deve ser mantido, exceto em casos previstos em lei, ordem judicial, ou
com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
) O dever do sigilo somente deixa de existir quando o fato for de conhecimento público ou em
caso de falecimento da pessoa envolvida.
) Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário à
prestação da assistência.
) O profissional de enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a
autoridade e, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o segredo.
) O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a
revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de
discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao mesmo.

23) Marque a alternativa que apresenta as três categorias de requisito de autocuidado da Teoria
A(
B(
C(
D(
E(

de Orem.
) Universal, desenvolvimental e por desvio da saúde.
) Total, parcial e integral.
) Ortotópica, heteropótica e de menores.
) Positiva, negativa e neutra.
) Universal, integral e por desvio da doença.

24) De acordo com a regra de Naegele, a data provável do parto para a gestante cujo primeiro
A(
B(
C(
D(
E(

dia da última menstruação aconteceu em 04/07/2013 é:
) 08/04/2014.
) 15/04/2014.
) 20/04/2014.
) 11/04/2014.
) 01/04/2014.

CONCURSO UFSC 252/2013 – ENFERMEIRO – 19/01/2014

12

25) Assinale a alternativa que apresenta TRÊS dos sinais e sintomas mais comuns na préA(
B(
C(
D(
E(

eclâmpsia.
) Hematúria, edema e hipotensão ortostática.
) Proteinúria, edema e hipertensão arterial.
) Convulsões, edema e hipertensão arterial.
) Uricosúria, edema e hematúria.
) Convulsões, rebaixamento de consciência e hipertensão arterial.

26) Um indivíduo adulto de 52 anos está sendo atendido por dois membros da equipe de

A(
B(
C(
D(
E(

enfermagem por uma parada cardiorrespiratória em ambiente hospitalar. Os profissionais
dispõem de um DEA (desfibrilador externo automático) e um dispositivo bolsa-valva-máscara.
Em determinado momento do atendimento, o DEA realiza a desfibrilação. À luz das diretrizes
do Comitê Internacional de Ressucitação, logo após o choque, a próxima conduta deve ser:
) checagem de pulso carotídeo.
) checagem de pulso radial.
) retomada da reanimação cardiopulmonar na relação de 30 compressões e 2 ventilacões.
) retomada da reanimação cardiopulmonar na relação de 15 compressões e 2 ventilações.
) desligar e religar o DEA para que uma nova análise seja feita e, se necessário, outro choque
seja aplicado.

27) No teste de tolerância oral à glicose, considerando os níveis aferidos após 2 horas da sua
A(
B(
C(
D(
E(

ingestão, são considerados normais valores inferiores a:
) 200 mg/dL.
) 180 mg/dL.
) 160 mg/dL.
) 140 mg/dL.
) 120 mg/dL.

28) De acordo com a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a largura e o comprimento do
A(
B(
C(
D(
E(

manguito para a realização da aferição da pressão arterial de uma criança com 13 cm de
circunferência no braço, são, respectivamente:
) 4 e 8 cm.
) 6 e 12 cm.
) 9 e 18 cm.
) 12 e 23 cm.
) 16 e 32 cm.

29) O cálculo do ITB (índice tornozelo braquial) é um parâmetro de fácil acesso e importante para
A(
B(
C(
D(
E(

a presunção da existência de doença arterial periférica. Marque a alternativa que apresenta o
valor de ITB considerado normal.
) 0,55
) 0,65
) 0,75
) 0,85
) 0,95
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30) Assinale a alternativa que apresenta um sinal de “pega” inadequada na amamentação.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Abertura grande da boca.
Lábio inferior voltado para dentro.
Envolvimento de toda a aréola, não apenas do mamilo.
O mento encosta na mama.
Ganho de peso adequado do infante.

31) Assinale a alternativa que apresenta a escala de coma de Glasgow de um indivíduo que abre
A(
B(
C(
D(
E(

os olhos ao chamado, pronuncia palavras desconexas e localiza estímulos dolorosos.
) 9
) 10
) 11
) 12
) 13

32) São recomendações sobre sondagem nasoenteral, EXCETO:
A( ) Em pacientes com suspeita de fraturas de base de crânio, preferir a sondagem orogástrica.
B( ) No sistema de sondagem nasoenteral, deve ser realizado uma radiografia após a passagem
da sonda, antes de administrar qualquer tipo de medicação ou dieta.
C( ) Deixar toalhas próximas é importante, pois durante a passagem da sonda, o paciente pode
sentir náuseas por estimulação do nervo vago.
D( ) Mensurar a sonda do ápice do nariz ao lóbulo da orelha, devendo inserí-la 5 cm a partir da
colocação da narina.
E( ) A higienização das mãos é fundamental, mesmo com o uso de luvas, que é fundamental.

33) Marque a alternativa que apresenta o período de gravidez após o qual se considera pósA(
B(
C(
D(
E(

datismo gestacional.
) 38 semanas.
) 40 semanas.
) 42 semanas.
) 44 semanas.
) 46 semanas.

34) É CORRETO afirmar que:
A( ) a incidência de uma doença, em um determinado local e período, é o número de casos
novos da doença surgidos no mesmo local e período.
B( ) mortalidade infantil é o termo para designar todos os óbitos de crianças menores de 6 anos,
ocorridos em determinada área, em dado período de tempo.
C( ) a prevalência de uma doença, em um determinado local e período, é o número de casos
novos da doença surgidos ao longo de um ano.
D( ) obtém-se a letalidade calculando-se a relação entre o número de óbitos resultantes de
determinada causa e o número de óbitos total da região, com o resultado expresso em
percentual.
E( ) denomina-se coeficiente de mortalidade a relação entre a frequência absoluta de óbitos e o
número de nascidos vivos em determinada região.
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35) Uma doença é descrita da seguinte forma:

A(
B(
C(
D(
E(

“É uma doença infecciosa febril de início abrupto, cujo espectro pode variar desde um
processo inaparente até formas graves. Trata-se de uma zoonose de grande importância
social e econômica, por apresentar elevada incidência em determinadas áreas, alto custo
hospitalar e perdas de dias de trabalho, como também por sua letalidade, que pode chegar a
40%, nos casos mais graves. Sua ocorrência está relacionada às precárias condições de
infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. As inundações propiciam a
disseminação e a persistência do agente causal no ambiente, facilitando a ocorrência de
surtos”. (Guia de Vigilância Epidemiológica – Ministério da Saúde, 2009)
Assinale a alternativa que apresenta a doença à qual o texto se refere, sabendo que ela é
causada por uma bactéria helicoidal do tipo espiroqueta.
) Leptospirose.
) Dengue.
) Malária.
) Febre amarela.
) Toxoplasmose.

36) Assinale a alternativa que apresenta a medicação que é um inibidor da enzima conversora da
A(
B(
C(
D(
E(

angiotensina.
) Losartana.
) Anlodipino.
) Hidroclortiazida.
) Propanolol.
) Enalapril.

37) Sobre os dispositivos de controle de vias aéreas e de fornecimento de oxigênio, é correto
A(
B(
C(
D(
E(

afirmar que:
) a máscara facial com reservatório oferece menor concentração de oxigênio do que a cânula
nasal.
) a cânula orofaríngea tem seu tamanho definido como sendo o comprimento da narina ao
lóbulo da orelha.
) a ventilação com o dispositivo bolsa-valva máscara deve ser assincrônica (independente)
em relação à massagem cardíaca em uma parada cardiorrespiratória.
) as máscaras laríngeas podem ser utilizadas como forma de garantir o controle de uma via
aérea difícil.
) a cânula nasal costuma oferecer maior concentração de oxigênio que a máscara de Venturi.

38) Faz-se a seguinte afirmação sobre uma vacina: “a primeira dose da vacina deve ser

A(
B(
C(
D(
E(

administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. O esquema
básico se constitui de 3 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda
dose e 180 dias da primeira para a terceira dose.” De acordo com o calendário vacinal do
Ministério da Saúde, o texto acima refere-se à vacina contra:
) Poliomielite.
) BCG.
) Febre amarela.
) Tríplice viral.
) Hepatite B.
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39) O teórico que desenvolveu a “teoria do alcance dos objetivos”, visando atingir metas quanto à
A(
B(
C(
D(
E(

interação, percepção, comunicação, o “eu” e outros foi:
) King.
) Oren.
) Warren.
) Rogers.
) Trosseau.

40) Assinale a alternativa que apresenta o nome de doença de notificação compulsória, segundo
A(
B(
C(
D(
E(

a legislação.
) Toxoplasmose.
) Mononucleose infecciosa.
) Citomegalovirose.
) Dissecção de aorta.
) Tétano.
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