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INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÃO 01

Observe as afirmativas sobre o Microsoft Windows XP.

I - considerando a tela de logon, ao selecionar um usuário existente, o solicitante tem a opção de digitar a senha
e(ou) de solicitar ajuda por meio do ícone “?”.

II - o botão Iniciar, na barra de tarefas, permite o acesso a todos os programas e recursos disponíveis no sistema, ou
seja, é possível acionar menus, submenus e até mesmo programas instalados.

III - todo e qualquer programa e recurso do Windows utiliza janelas, que tem como elementos básicos, além da Barra
de Título, os botões Minimizar, Maximizar e Fechar.

IV - as combinações de teclas <ALT>+<TAB> ou <ALT>+<ESC> possibilitam a alternância entre janelas abertas.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas.

A) II e III estão corretas, I e IV estão incorretas.

B) I, II e III estão corretas, IV está incorreta.

C) III e IV estão incorretas, I e II estão corretas.

D) I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 02

Acerca do Windows Explorer no Microsoft Windows XP, assinale a alternativa correta.

A) Para criar uma nova pasta, basta selecionar o disco ou pasta de destino, selecionar o menu Ferramentas, e deslocar
o mouse até o comando Novo, escolhendo na sequência a opção Pasta.

B) Para iniciar o Windows Explorer, selecione o botão Iniciar, na sequência o menu Todos os Programas e, no
submenu Acessórios, o comando Windows Explorer.

C) O usuário está protegido da eliminação acidental de pastas e arquivos, pois o Windows Explorer solicita do usuário
a confirmação da exclusão por meio de uma caixa de diálogo, mas, uma vez confirmada a exclusão, o arquivo/pasta
não pode ser recuperado.

D) Ao cometer algum erro durante a movimentação ou cópia de arquivos, utilize o comando <CTRL>+<S> para que a
última ação seja desfeita.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa INCORRETA.

A) Para inserir um anexo em uma mensagem que deseja enviar por meio do Microsoft Outlook Express, clique na janela
de mensagem e na sequência ative o Menu Inserir, selecione a opção Anexo e, em seguida, localize o arquivo que
deseja anexar.

B) O Internet Explorer é um programa da Microsoft que permite a navegação pelas páginas WWW da Internet e, para
acioná-lo, basta selecionar o menu Iniciar, submenu Todos os Programas, opção  Internet Explorer.

C) O programas Firefox, Internet Explorer e Microsoft Outlook Express possibilitam a navegação em páginas da Internet,
bem como acesso a salas de bate-papo e mensagens instantâneas.

D) Para configurar as fontes e cores no Firefox, ative o Menu Ferramentas, selecione a opção Opções e na sequência
a aba Conteúdo.
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QUESTÃO 05

Sobre a planilha ao lado (Microsoft Excel XP), assinale a afirmativa INCORRETA.

A) O Valor Final na célula D10 é calculado, inserindo a fórmula
“=D8*D7”.

B) Para calcular o Total na célula D7, é necessário inserir a
fórmula “=soma(D2;D3;D4;D5)”.

C) Para automatizar o cálculo de cada um dos produtos
(Coluna D), basta escrever a fórmula “=B2*C2” na célula
D2 e copiá-la para as células D3, D4 e D5.

D) Para automatizar o cálculo de cada um dos produtos
(Coluna D), basta escrever a fórmula “=$B2*$C2” na célula
D2 e copiá-la para as células D3, D4 e D5.

QUESTÃO 04

O texto em Microsoft Word XP (fonte: Tribunal Superior Eleitoral) contém dois parágrafos, o primeiro parágrafo com
recuo à direita e espaçamento simples, e o segundo, com espaçamento entre linhas de 1,5.

Para uniformizar a formatação do texto acima, mantendo o mesmo recuo  e espaçamento entre linhas para ambos
os parágrafos, considere as afirmações abaixo.

I - Para recuar à esquerda o primeiro parágrafo, selecione o parágrafo, ative o menu Formatar, opção Parágrafo,
guia Recuos e Espaçamentos, e coloque o valor de recuo desejado na caixa de texto correspondente.

II - Para ajustar o espaçamento entre linhas do segundo parágrafo para uma linha, selecione o parágrafo e utilize as
teclas de atalho <CTRL> + <1>.

III - Para ajustar o espaçamento do primeiro parágrafo para ser igual ao do segundo parágrafo, basta selecionar o
parágrafo em que deseja aplicar a formatação, selecionar o botão Pincel e, na sequência, selecionar o parágrafo
origem da formatação.

IV - Para ajustar os dois parágrafos, ative o menu Formatar, opção Tabulação, botão Limpar ou Limpar Tudo.

Em relação às afirmativas acima, assinale a alternativa correta.

A) Apenas II e IV estão corretas.

B) Apenas III está incorreta.

C) Apenas I, II e III estão corretas.

D) Apenas I e II estão corretas.
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LÍNGUA PORTUGUESA

A comunicação é um ato diário e constante, que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso de relações
profissionais, pessoais e familiares. No entanto, muitas pessoas preferem transferir o problema ao leitor ou interlocutor,
afirmando que ele não é capaz de entender a sua mensagem. Nunca param para analisar que a limitação pode estar
na maneira como se expressam.

Para eliminar essa barreira comportamental rumo ao sucesso na comunicação, temos de deixar de lado a
postura egoísta que registramos na infância. Ainda bebês, mesmo com muita dificuldade, limitações e erros, nossos
pais e familiares conseguem nos entender, passando a falsa imagem de que é fácil sermos entendidos e não há
necessidade de nos esforçarmos.

No mundo corporativo, há anos já não existe mais a figura da secretária de departamento responsável pela
elaboração e revisão de comunicados, apresentações e relatórios. Na era do conhecimento e da internet, em que
qualquer funcionário escreve e-mails para toda a empresa, fornecedores e clientes, e não raro escreve em nome da
empresa, a exigência da comunicação eficiente em português tornou-se fundamental.

O e-mail se consolidou como uma ferramenta de comunicação corporativa, mas também é um documento que,
na maioria das empresas, ficará arquivado por muito tempo, um registro de erros. Por isso, é preciso que as pessoas
dediquem especial atenção a essa modalidade de interação.

A segunda e a mais importante barreira é o bom domínio do português, que envolve vários aspectos, entre eles,
o vocabulário, a gramática, a ortografia e a pontuação.

Pesquisas revelam que a ascensão profissional nos Estados Unidos está diretamente ligada à quantidade de
vocabulário que o profissional domina. A quantidade mostra-se uma qualidade: quanto mais palavras houver em seu
repertório, mais apto o profissional estará para desempenhar um cargo hierarquicamente superior, uma vez que sua
comunicação será mais segura e desenvolta. Uma das principais competências de quem exerce posição de liderança
é uma ótima comunicação.

A gramática é o meio pelo qual estruturamos nossos pensamentos, é o conjunto de regras que permite a
relação harmônica e coerente entre as palavras; já a ortografia é um dos componentes mais desafiadores da
comunicação escrita em português. Por isso, mesmo com o corretor ortográfico, há erros que não são detectados.
Não se deve confiar cegamente em corretores eletrônicos. Por sua vez, a pontuação é responsável pela clareza dos
textos e, se não for utilizada corretamente, gerará, fatalmente, problemas de compreensão.

Os erros de linguagem se enquadram em duas esferas: forma e conteúdo. O conteúdo abrange questões de
qualidade do texto, como a escolha das palavras (que devem ser adequadas ao público e ao objetivo do texto),
coerência, coesão, clareza e objetividade. Já a forma diz respeito à ortografia e a uma pontuação que facilite a leitura
e o entendimento do texto, ou seja, que facilite a comunicação.

Na comunicação escrita, as pessoas que leem a mensagem poderão dar a entonação que quiserem. Tudo
dependerá de seu humor no momento da leitura e também do relacionamento que se tem com o responsável pela
redação do texto. Como não há um contato visual, não há como explicar uma frase ambígua, esclarecer dúvidas.

A imprecisão de mensagens pode gerar retrabalho, uma vez que serão necessárias várias trocas de e-mails
para buscar esclarecimentos, o que pode afetar a produtividade, sem falar em questões maiores como prejuízos
sérios para a imagem das marcas. Por isso, as empresas estão, cada vez mais, buscando aperfeiçoar e integrar
suas equipes por meio de treinamentos.

Porém, os profissionais precisam atentar para o fato de que são eles os responsáveis por seu aprimoramento e
empregabilidade. Os problemas clássicos de língua portuguesa que prejudicam a comunicação de um profissional
dentro da empresa devem ser sanados.

Estudar português é um eterno desafio. Metade das chances de conseguir uma promoção ou de ser o escolhido
em um processo seletivo está concentrada nas habilidades comunicativas que se possui, daí a importância de
desenvolvê-las.

CRISPINO, L. V.  Língua Portuguesa, Ano 4,  Nº 5, fevereiro de 2010, p. 28-33. (texto modificado)
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QUESTÃO 06

Assinale a ÚNICA alternativa que NÃO  corresponde às ideias expressas no texto.

A) A autora defende a tese de que a competência comunicativa pode determinar a sobrevivência do indivíduo na empresa.

B) Há interdependência entre a competência linguística e a imagem do ambiente corporativo.

C) A participação em treinamentos só é válida se o profissional conscientizar-se de que ele é o  responsável por seu
aprimoramento.

D) Problemas de comunicação geralmente são creditados ao interlocutor e nunca ao locutor.
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QUESTÃO 07

Assinale a ÚNICA alternativa que NÃO pode ser inferida do texto.

A) Acreditar que seremos facilmente entendidos é uma infantilidade.

B) A imprecisão nas mensagens acarreta problemas legais para a empresa.

C) Para ser bem sucedido, um profissional deve ter ótima comunicação, a competência mais importante no mundo
corporativo.

D) Retrabalho gera custo adicional e prejuízo à imagem da equipe.

QUESTÃO 08

[...] quanto mais palavras houver em seu repertório, mais apto o profissional estará para
desempenhar um cargo hierarquicamente superior [...]. (linhas 19 e 20)

No trecho acima, as orações estabelecem entre si relação de:

A) temporalidade.

B) consequência.

C) proporcionalidade.

D) causalidade.

QUESTÃO 09

Leia as afirmações abaixo.

I - A comunicação ainda é uma falha grave na maioria das empresas, e isso sempre ocorre por falta de ferramentas.

II - No ambiente corporativo, a tecnologia é superestimada em detrimento da comunicação, o que gera prejuízos para
as empresas.

III - A falta de secretárias nas empresas tem exigido que todos os funcionários tenham competência comunicativa.

IV - A comunicação eficiente exige não apenas escolher palavras certas e ter clareza, mas também aprender a escutar
e entender o que as outras pessoas dizem.

V - O profissional dos tempos atuais precisa gerir seus conhecimentos, mantendo-se atualizado.

Assinale a alternativa que, de acordo com o texto, apresenta apenas afirmativas corretas.

A) II e V.

B) I e V.

C) II e III.

D) III e IV.
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QUESTÃO 11

Com base no texto, é INCORRETO afirmar que o domínio da escrita pressupõe:

A) apresentação de modismos.

B) uso de ideias claras e organizadas.

C) preocupação com o “tom” do texto.

D) repertório amplo.

QUESTÃO 10

O e-mail se consolidou como uma ferramenta de comunicação corporativa, mas também é um
documento que, na maioria das empresas, ficará arquivado por muito tempo, um registro de
erros. (linhas 13 e 14)

Assinale a ÚNICA alternativa que pode substituir o trecho acima sem alteração de sentido.

A) O e-mail se consolidou como uma ferramenta de comunicação corporativa e é um documento que, na maioria das
empresas, ficará arquivado por muito tempo, um registro de erros.

B) O e-mail se consolidou como uma ferramenta de comunicação corporativa, porém é um documento que, na maioria
das empresas, ficará arquivado por muito tempo, um registro de erros.

C) O e-mail se consolidou como uma ferramenta de comunicação corporativa, logo é um documento que, na maioria das
empresas, ficará arquivado por muito tempo, um registro de erros.

D) O e-mail se consolidou como uma ferramenta de comunicação corporativa, pois é um documento que, na maioria das
empresas, ficará arquivado por muito tempo, um registro de erros.

QUESTÃO 12

Em: “Como não há um contato visual, não há como explicar uma frase ambígua, esclarecer dúvidas.” (linha 34),
o termo em destaque pode ser substituído por:

A) quando.

B) se.

C) porque.

D) à medida que.
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QUESTÃO 13

Em: “Por isso, mesmo com o corretor ortográfico, há erros que não são detectados.” (linha 25), o termo em destaque
pode ser substituído por:

A) já.

B) até.

C) apenas.

D) ainda.

QUESTÃO 14

[...] a pontuação é responsável pela clareza dos textos e, se não for utilizada corretamente,
haverá, fatalmente, problemas de compreensão. (linhas 26 e 27)

Em relação ao trecho acima, assinale a ÚNICA alternativa correta.

A) A relação de sentido que o trecho em destaque estabelece com a oração posterior é de condição, por isso, ao
substituí-lo por “por não ser utilizada corretamente” ficam preservados o sentido, a correção gramatical e a
coerência textual.

B) A relação de sentido que o trecho em destaque estabelece com a oração posterior é de temporalidade, por isso, ao
substituí-lo por “quando não for utilizada corretamente” ficam preservados o sentido, a correção gramatical e a
coerência textual.

C) A relação de sentido que o trecho em destaque estabelece com a oração posterior é de condição, por isso, ao
substituí-lo por “caso não seja utilizada corretamente” ficam preservados o sentido, a correção gramatical e a
coerência textual.

D) A relação de sentido que o trecho em destaque estabelece com a oração posterior é de condição, por isso, ao
substituí-lo por “desde que não seja utilizada corretamente” ficam preservados o sentido, a correção gramatical
e a coerência textual.

QUESTÃO 15

[...] os profissionais precisam atentar para o fato de que são eles os responsáveis por seu
aprimoramento e empregabilidade. Os problemas clássicos de língua portuguesa que prejudicam
a comunicação de um profissional dentro da empresa devem ser sanados. (linhas 39-41)

Assinale a ÚNICA alternativa em que a reescrita do trecho acima NÃO acarreta prejuízo ao sentido original do texto.

A) “[...] os profissionais precisam atentar para o fato de que são eles os responsáveis por seu aprimoramento e
empregabilidade, porque os problemas clássicos de língua portuguesa que prejudicam a comunicação de um profissional
dentro da empresa devem ser sanados.

B) “[...] os profissionais precisam atentar para o fato de que são eles os responsáveis por seu aprimoramento e
empregabilidade e, dessa forma, os problemas clássicos de língua portuguesa que prejudicam a comunicação de um
profissional dentro da empresa devem ser sanados.

C) “[...] os profissionais precisam atentar para o fato de que são eles os responsáveis por seu aprimoramento e
empregabilidade. Assim, os problemas clássicos de língua portuguesa que prejudicam a comunicação de um profissional
dentro da empresa devem ser sanados.

D) “[...] os profissionais precisam atentar para o fato de que são eles os responsáveis por seu aprimoramento e
empregabilidade, para que os problemas clássicos de língua portuguesa que prejudicam a comunicação de um
profissional dentro da empresa sejam sanados.
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 16

Na hora da refeição, em uma escolinha com 120 crianças, são oferecidos três sabores diferentes de bolacha:
chocolate, morango e baunilha. Feita uma pesquisa sobre preferência de sabores com todas as crianças, chegou-se aos
seguintes números:

60 crianças gostam de chocolate;
44 crianças gostam de morango;
24 crianças gostam de chocolate e morango;
15 crianças gostam de morango e baunilha;
12 crianças gostam de chocolate e baunilha;
7 crianças gostam dos três sabores.

Sabendo-se que, entre as crianças da escolinha, existem as que não gostam dos sabores de bolacha servidos, pergunta-
se:

Qual é a porcentagem do maior número possível de crianças que podem gostar de bolacha com sabor de baunilha?

A) Certamente existem crianças que gostam apenas do sabor baunilha.

B) O número de crianças que gostam do sabor baunilha é inferior a 50% das crianças.

C) O número de crianças que gostam do sabor baunilha está entre 50% e 60% das crianças.

D) O número de crianças que gostam de apenas um único sabor está entre 30% e 50% das crianças.

QUESTÃO 17

Considere um triângulo retângulo ABC e indique por α e β as medidas dos ângulos agudos desse triângulo.

Considere um segundo triângulo retângulo A’B’C’ com os catetos medindo sen(α) e sen(β). Então:

A) os triângulos ABC e A’B’C’ não são semelhantes e a hipotenusa do triângulo A’B’C’ mede 1 cm

B) os triângulos ABC e A’B’C’ são semelhantes e a hipotenusa do triângulo A’B’C’ mede cm

C) os triângulos ABC e A’B’C’ são semelhantes e a hipotenusa do triângulo A’B’C’ mede 1 cm

D) os triângulos ABC e A’B’C’ não são semelhantes e a hipotenusa do triângulo A’B’C’ mede cm
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QUESTÃO 19

Considere um dado cúbico “honesto”, utilizado em jogos de azar, com valores de 1 a 6 estampados nas faces. Sabe-
se que a soma dos dois valores indicados em faces opostas (ou seja, não adjacentes) nesse tipo de dado é sempre igual
a 7. Considere que, em um lançamento de um dado sobre uma mesa, cinco faces ficam visíveis e uma face fica oculta.

Levando em conta as informações apresentadas e lançando-se 2 dados cúbicos simultaneamente sobre uma mesa,
a probabilidade de que 120 seja divisível pela soma de todos os números em faces visíveis dos dados é:

A) 1/18

B) 1/36

C) 1/54

D) 1/72

QUESTÃO 18

Considere a reta r que é gráfico da função f(x) = tg(60°)x e os círculos conforme mostrados na Figura 1.

Cada círculo é tangente ao outro círculo, ao eixo das abscissas e à reta r dada. Sabendo-se que o raio do círculo
menor é 1 cm, então a área do círculo maior é:

A) 10π cm2

B) 8π cm2

C) 7π cm2

D) 9π cm2

Figura 1
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QUESTÃO 20

O salário de um corretor de imóveis é composto de uma parte fixa de R$ 800,00 mensais, mais uma comissão
variável, dependendo das suas vendas V, durante o mês, conforme sugerido abaixo:

meta 1: se V ≥ 800.000 reais, então ele ganha mais 8% de comissão sobre as vendas.
meta 2: se 400.000    V < 800.000 reais, então ele ganha mais 5% de comissão sobre as vendas.
meta 3: se 200.000    V < 400.000 reais, então ele ganha mais 3% de comissão sobre as vendas.
meta 4: se V    200.000 reais, então ele ganha mais 2% de comissão sobre as vendas.

Durante os meses de outubro, novembro e dezembro, o corretor atingiu, em cada mês, metas diferentes e ganhou R$
33.000,00 nesse trimestre. Em outubro, ele vendeu 1/3 do que vendeu em novembro e, em novembro, ele vendeu 3/5 do
que vendeu em dezembro.

Então,  durante os três meses, o corretor vendeu:

A) R$ 835.000,00

B) R$ 765.000,00

C) R$ 655.000,00

D) R$ 585.000,00

<
<

<
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QUESTÃO 22

A contagem do tempo de serviço do servidor público federal                          .

 Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima.

A) terá sua apuração feita em dias que serão convertidos em anos, considerado o ano como de trezentos e sessenta e
cinco dias.

B) considerará o tempo de serviço público federal, excluído aquele prestado às Forças Armadas.

C) será considerado para todos os fins, o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal.

D) serão considerados, como efetivo exercício, os afastamentos por prêmio por assiduidade.

REGIME JURÍDICO ÚNICO

QUESTÃO 23

Quanto à licença concedida à servidora gestante, é correto afirmar que:

A) em caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do nono mês presumível de gestação.

B) a licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.

C) no caso de natimorto, decorridos 60 (dias) do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta,
reassumirá o exercício.

D) no caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de licença não remunerada.

QUESTÃO 21

Quanto à aposentadoria, é correto afirmar que:

A) a aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período excedente a 24 (vinte
e quatro) meses.

B) quando proporcional ao tempo de serviço, os proventos do servidor poderão ser inferiores a 1/3 (um terço) da
remuneração da atividade.

C) a aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data do pedido do servidor ao órgão competente.

D) o servidor será aposentado por invalidez permanente, compulsoriamente ou voluntariamente.
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QUESTÃO 24

Em relação às pensões devidas aos dependentes de servidor falecido, assinale a alternativa correta.

A) São beneficiários da pensão vitalícia o cônjuge, a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciadas com
percepção de pensão alimentícia e os filhos ou enteados.

B) As pensões distinguem-se, quanto à temporalidade, em vitalícias e temporárias.

C) A pensão mensal será de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito.

D) É beneficiário de pensão temporária o filho até vinte e um anos, se inválido.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa correta.

A) Poderão ser instituídos, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, os seguintes incentivos funcionais:
concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração, elogios e prêmios em dinheiro.

B) Consideram-se família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e
constem de seu assentamento individual.

C) É assegurado o direito à inamovibilidade do dirigente sindical até dois anos após o final do mandato.

D) O dia do servidor público será comemorado no dia primeiro de novembro, em todo território nacional.
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QUESTÃO 26

Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e segundo os preceitos do SUS, o princípio que
garante à Dona Maria o direito de ser atendida na Rede de Serviços de Saúde do SUS em Uberlândia-MG, desde a
atenção primária em saúde até as ações de saúde de maior complexidade, é:

A) Resolutividade.

B) Humanização.

C) Integralidade.

D) Regionalização.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 27

Com base no texto, assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado abaixo.

O desenvolvimento da ________________________________________________ centra-se na premissa de que a
informação científica e técnica é parte integral do processo de desenvolvimento da saúde. As decisões em temas de
saúde são mais eficientes e eficazes quando tomadas com o apoio de fontes de informação científica e técnicas adequadas
e de qualidade.

Disponibiliza as coleções de publicações, folhetos, cartazes, vídeos e legislação produzidos pelo Ministério da
Saúde e entidades vinculadas.

A) Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde.

B) Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde.

C) Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

D) Biblioteca Google Acadêmico em parceria com o Ministério da Saúde.

QUESTÃO 28

Instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS
(HumanizaSUS) tem como diretrizes, EXCETO:

A) reforçar o conceito de clínica ampliada: compromisso com o sujeito e seu coletivo, estímulo a diferentes práticas
terapêuticas e co-responsabilidade de gestores, trabalhadores e usuários no processo de produção de saúde.

B) estimular práticas de atenção compartilhadas e resolutivas, racionalizar e adequar o uso dos recursos e insumos, em
especial o uso de medicamentos, eliminando ações intervencionistas desnecessárias.

C) ampliar o diálogo entre os trabalhadores, constituindo-se em estratégia permanente e deliberativa com representantes
do Governo, dos prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários e atuando na formulação de estratégias e
no controle da execução da política de saúde.

D) promover ações de incentivo e valorização da jornada de trabalho integral no SUS, do trabalho em equipe e da
participação do trabalhador em processos de educação permanente em saúde que qualifiquem sua ação e sua
inserção na rede SUS.
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QUESTÃO 29

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), aprovada em 30 de março de 2006, fornece diretrizes e aponta
estratégias de organização das ações de promoção da saúde nos três níveis de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
para garantir a integralidade do cuidado.

Dentre seus objetivos específicos, é correto afirmar, EXCETO:

A) favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.

B) ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral
à saúde e minimizar e(ou) extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de
gênero, de orientação/opção sexual, entre outras).

C) promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, entre os trabalhadores de saúde, tanto das atividades-
meio, como os das atividades-fim.

D) incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica, média e alta complexidade.

QUESTÃO 30

Com base no diagnóstico e perspectivas das condições e determinantes de Saúde da população Brasileira e das
transições demográfica e epidemiológica consolidadas no país, analise as afirmações abaixo.

I - A queda acentuada da mortalidade pelas doenças infecciosas e parasitárias é acompanhada por uma queda na
prevalência e incidência da mortalidade pelas doenças não transmissíveis de manifestação crônica, no país.

II - Ocorreu, nas últimas décadas, o aumento da incidência de doenças cardiovasculares em mulheres, tendo como
fator importante em sua determinação a emancipação feminina.

III - A transição demográfica no Brasil tem sido muito mais acelerada que nos países desenvolvidos, não se diferenciando,
entretanto, do que vem passando outros países latino-americanos e asiáticos. Um bom indicador tem sido o rápido
declínio da fecundidade.

IV - Do ponto de vista da transição da estrutura etária, três fenômenos devem ser considerados: redução do peso
relativo da população jovem; aumento do grau de envelhecimento da população, ou seja, da proporção de pessoas
com sessenta e cinco anos de idade ou mais e o crescimento da população em idade ativa até 2050.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmações corretas.

A) II, III e IV

B) I, II e IV

C) II e III

D) III e IV
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

O Técnico em Enfermagem deve procurar conhecer o perfil epidemiológico de morbimortalidade dos trabalhadores do
Estado ou Município em que trabalha, isto é, de que adoecem e morrem os trabalhadores, para que sua atuação profissional
esteja contextualizada de acordo com a política de saúde do trabalhador. Uma das dificuldades que o técnico poderá
encontrar relaciona-se ao fato de os dados publicados oficialmente não corresponderem à realidade, o que se traduz em
um problema denominado:

A) doença ocupacional.

B) subnotificação.

C) acidente de trabalho.

D) notificação.

QUESTÃO 32

De acordo com a Lei n°10.216, de 06 de abril de 2001, referente à proteção e aos direitos das pessoas portadoras de
transtorno mental, é correto afirmar que:

A) a internação psiquiátrica voluntária deverá ser realizada mediante determinação da Justiça, de acordo com a legislação
vigente.

B) é permitida a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares.

C) a internação é o tratamento de escolha para todos os casos de transtorno mental, pois o convívio social prejudica o
tratamento.

D) o tratamento em regime de internação deve ser estruturado para oferecer assistência integral ao paciente, incluindo
assistência médica, social, psicológica e ocupacional.

QUESTÃO 33

Os transtornos mentais e de comportamento são classificados em grupos, conforme suas características principais.

Associe os transtornos mentais e de comportamento da coluna da direita de acordo com a classificação apresentada
na coluna da esquerda.

Assinale a alternativa que apresenta a enumeração correta da coluna da direita, de cima para baixo:

A) II – I – I – II – I

B) I – II – II – II – I

C) I – II – II – I – II

D) II – II – I – I – I

I - Transtorno de Humor

II - Transtorno de Ansiedade

( ) Depressão.

( ) Transtorno de pânico.

( ) Transtorno obsessivo compulsivo.

( ) Transtorno bipolar.

( ) Estresse pós-traumático.
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QUESTÃO 34

Dentre os cuidados a serem prestados pelo Técnico em Enfermagem à mulher que sofreu aborto, é INCORRETO.

A) prescrever antibioticoterapia, soro antitetânico e realizar a curetagem.

B) controlar os sinais vitais, verificar sinais de choque hipovolêmico.

C) avaliar o sangramento vaginal, quanto ao volume, cor e odor.

D) avaliar coloração das mucosas e administrar medicação prescrita.

QUESTÃO 36

Sobre o Câncer de Colo Uterino, é correto afirmar que:

A) dentre os fatores de risco, estão o uso abusivo de álcool, início tardio da atividade sexual e menstruação após 15
anos.

B) histórias de doenças sexualmente transmissíveis, como infecções por papilomavírus e herpes, não constituem fatores
de risco.

C) as ações de prevenção incluem consulta ginecológica, com coleta de material para esfregaço cérvico-vaginal (citologia
oncótica).

D) as alterações celulares, não são detectadas pela citologia oncótica, sendo necessária a radiografia do abdômen para
diagnóstico precoce.

QUESTÃO 35

Os ciclos menstruais podem sofrer alterações e perturbações de diferentes maneiras. Relacione os conceitos
apresentados na coluna da esquerda aos sintomas da coluna da direita.

Assinale a alternativa que apresenta a enumeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

A) I – V – IV – III – II

B) III – II – V – I – IV

C) II – IV – III – I – V

D) II – V – III – I – IV

I - Amenorréia

II - Dismenorréia

III - Menorragia

IV - Leucorréia

V - Polimenorréia

( ) Menstruação dolorosa.

( ) Aumento da frequência dos ciclos menstruais.

( ) Aumento quantitativo do sangramento menstrual.

( ) Ausência da menstruação.

( ) Corrimento vaginal.
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QUESTÃO 37

As dietas podem ter várias consistências. Qual é a dieta geralmente prescrita pelo médico ao paciente que apresenta
restrição à mastigação por falta de dentes?

A) Dieta normal.

B) Dieta semilíquida.

C) Dieta pastosa.

D) Dieta por sonda.

QUESTÃO 38

Com relação às disfunções respiratórias, assinale a alternativa correta.

A) O paciente com enfisema só poderá receber oxigênio sob estrita prescrição médica.

B) A tosse não caracteriza processo de limpeza das vias aéreas.

C) O consumo do tabaco não é fator de risco importante; portanto, não necessita de atenção especial.

D) A embolia pulmonar não deve ser associada a bolhas de ar em venóclises.

QUESTÃO 39

As doenças cérebro–vasculares estão entre as primeiras causas de morte em todo o mundo. No Brasil, representam
a terceira “causa mortis”, sendo os acidentes vasculares cerebrais (AVC) a principal manifestação (BRASIL, 2003).

Associe os termos técnicos apresentados na coluna da esquerda às definições da coluna da direita.

Assinale a alternativa que apresenta a enumeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

A) III – I – II – IV

B) II – I – IV – III

C) II – IV -  III – I

D) IV – III – II – I

I - Disartria

II - Paresia

III - Hemiplegia

IV - Afasia

( ) Enfraquecimento da força muscular.

( ) Dificuldade na articulação das palavras.

( ) Perda da capacidade de se expressar e(ou) de compreender a linguagem falada.

( ) Perda dos movimentos voluntários em um dos lados do corpo.



Concurso Público - PROREH - Técnico em Enfermagem - Edital n° 075/2010 TIPO 1

Conhecimentos Específicos
17

QUESTÃO 40

Classifique as alternativas como verdadeiras (V) ou falsas (F), segundo a nutrição de prematuros, referente à aspiração
e avaliação de resíduo gástrico em recém-nascido em alimentação por sonda.

I - Se a quantidade de resíduo gástrico estiver entre 10% e 20% do volume total da dieta anteriormente administrada,
ele deve ser devolvido, descontando-se esse valor da quantidade total da dieta a ser administrada.

II - Se a quantidade de resíduo gástrico for superior a 20% do volume administrado anteriormente, deve-se instalar a
dieta e solicitar uma avaliação da equipe médica.

III - Se a quantidade de resíduo gástrico for inferior a 10% da dieta anteriormente administrada, esse resíduo deve ser
devolvido e não há necessidade de descontá-lo do volume total da dieta a ser administrada.

IV - A aspiração e avaliação do resíduo gástrico devem ser realizadas a cada dieta, seu controle é de extrema importância
e não requer cuidados especiais.

Sobre o disposto acima, assinale a alternativa correta.

A) I e III são verdadeiras, II e IV são falsas.

B) I, III e IV são verdadeiras e II é falsa.

C) II é verdadeira, I, III e IV são falsas.

D) III é falsa.

QUESTÃO 41

Referente às principais formas de transmissão do vírus HIV, a transmissão vertical pode ocorrer quando há:

A) uso de drogas injetáveis.

B) exposição da criança ao HIV durante a gestação, parto ou aleitamento materno.

C) penetração anal ou sexo oral sem preservativo.

D) acidente com material perfurocortante infectado pelo HIV.

QUESTÃO 42

Em relação à sala de Atendimento de Emergência, é correto afirmar que o Técnico em Enfermagem deve:

A) ao paciente com grandes queimaduras, recebê-lo, desprovido de roupas e objetos de uso pessoal, na maca revestida
em campo, de preferência esterilizado, e acalmá-lo.

B) diminuir, no paciente com intoxicação exógena, a absorção do agente tóxico, podendo administrar carvão de prata
misturado com água gelada, por sonda nasogástrica.

C) colocar no paciente com convulsões, um objeto ou um pedaço de pano na arcada dentária superior para proteger a
língua.

D) banhar o paciente, com insolação, em água quente com a finalidade de retomar a transpiração.
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QUESTÃO 43

O grupamento mais importante para a transfusão sanguínea é o sistema ABO, o qual inclui os grupos A, B, O e AB.
Quando um paciente pertence ao grupo AB, ele possui:

A) os antígenos A e B e é considerado doador universal.

B) os antígenos A e B e pode receber qualquer tipo de sangue.

C) os anticorpos A ou B e pode receber qualquer tipo de sangue.

D) os anticorpos A ou B e é considerado doador universal.

QUESTÃO 44

Quantas gotas deverão correr, em um minuto, para administrar 1.500 ml de soro glicosado (SG) a 5% em 24 horas?

A) 58 gotas.

B) 42 gotas.

C) 21 gotas.

D) 50 gotas.

QUESTÃO 45

Segundo a Norma Regulamentadora 32, do Ministério do Trabalho, no que diz respeito às medidas de proteção a
agentes biológicos, é correto afirmar que:

A) o uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos, nos casos em que não é possível realizar o procedimento.

B) a higienização das vestimentas utilizadas em centros cirúrgicos, serviços de tratamento intensivo e de doenças
infectocontagiosas é de responsabilidade do trabalhador.

C) é de responsabilidade do trabalhador custear as despesas referentes à vacinação contra tétano, difteria e hepatite B.

D) os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte, sendo vedados
o reencape e a desconexão manual de agulhas.

QUESTÃO 46

A Lei 7.498, de 24 de Junho de 1986, regulamenta o exercício profissional da enfermagem. Dentre as atribuições do
Técnico em Enfermagem estabelecidas pela lei, é INCORRETO:

A) realizar consulta e prescrição de enfermagem.

B) participar da equipe de saúde.

C) participar da orientação do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.

D) participar da programação da assistência de enfermagem.
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QUESTÃO 47

Considere as afirmativas abaixo referentes à Lei 7.498, de 24 de Junho de 1986, que regulamenta o exercício
profissional da enfermagem.

I - A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro e Técnico em Enfermagem.

II - As atividades exercidas pelo Técnico e Auxiliar em Enfermagem, quando exercidas em instituições e programas
de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação do Enfermeiro.

III - A enfermagem somente pode ser exercida por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de
Enfermagem com jurisdição na área de seu exercício.

Em relação às afirmativas acima, assinale a alternativa correta.

A) I e II são verdadeiras e III é falsa.

B) I e III são verdadeiras e II é falsa.

C) II e III são verdadeiras e I é falsa.

D) I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 48

A Resolução COFEN 311/2007, que aprova a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem,
descreve direitos, deveres e proibições.

No tocante às relações com a pessoa, família e coletividade, são deveres do profissional de enfermagem, EXCETO:

A) Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.

B) Assegurar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, imprudência e negligência.

C) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital.

D) Ter acesso a informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

QUESTÃO 49

O Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei Federal nº 8.069 de 1990, tem como finalidade:

A) estabelecer regras para diminuir a mortalidade infantil e aumentar o acesso à saúde.

B) criar condições para o atendimento de saúde das crianças e dos adolescentes.

C) proteção, defesa e desenvolvimento da criança e do adolescente.

D) ressaltar a importância da criança e dos adolescentes para a sociedade.
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QUESTÃO 50

Considere as afirmativas abaixo sobre o registro de enfermagem, de acordo com o Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem (resolução COFEN 311/2007).

I - É dever do profissional de enfermagem prestar informações completas e fidedignas, necessárias para assegurar a
continuidade da assistência.

II - É proibido ao profissional de enfermagem permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.

III - É dever do profissional de enfermagem registrar todos os cuidados ao paciente, ainda que tenham sido executados
por outro profissional.

IV - É proibido ao profissional de enfermagem registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada.

Sobre o disposto acima, assinale a alternativa correta.

A) I, II e IV são verdadeiras, III é falsa.

B) I, II, III e IV são verdadeiras.

C) I é verdadeira, II, III e IV são falsas.

D) I e IV são verdadeiras, II e III são falsas.
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REDAÇÃO

ORIENTAÇÃO GERAL

Leia com atenção todas as instruções.

A) Você encontrará duas situações para fazer sua redação. Leia as situações propostas até o fim e escolha aquela com
que você tenha maior afinidade ou a que trata de assunto sobre o qual você tenha maior conhecimento.

B) Após a escolha de um dos gêneros, assinale sua opção no alto da folha de resposta e, ao redigir seu texto, obedeça
às normas do gênero selecionado.

C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação escolhida que você
pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.

D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no lugar da assinatura, JOSÉ OU JOSEFA. Em
hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. na folha de prova.

E) Não copie trechos dos textos motivadores, ao fazer sua redação.

ATENÇÃO: Se você não seguir as instruções da orientação geral e as
relativas ao tema que escolheu, sua redação será penalizada.
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SITUAÇÃO A

As pessoas costumam passar mais horas no trabalho do que em outras atividades. Como é importante que
se sintam realizadas para produzir bem, as empresas já atentam para o nível de felicidade dos funcionários.

A Serasa Experian, especializada em indicadores e informações financeiras, lançou um índice de felicidade.
A pesquisa requeria que cerca de 1.200 colaboradores dessem notas de um a dez ao quanto estavam felizes por
trabalharem na empresa, em sua área e com seu líder.

As notas foram 8,16; 7,54 e 7,5, respectivamente. “Pessoas felizes produzem mais”, comenta Elcio Trajano,
gerente-executivo de desenvolvimento humano. Para especialistas, um bom desempenho está mais ligado à
identificação do empregado com os valores da empresa.

Inspirado em uma multinacional, Diego Martins, 27, implantou “atrativos” em sua empresa de informática, a
Acesso Digital.

Os funcionários trabalham por metas. Cumprem horários flexíveis, podem trabalhar de casa, têm acesso a
comida, videogame e até cerveja (após as 21h). Quando as metas são atingidas, podem ganhar uma viagem
internacional

Outras companhias dão aos funcionários mimos como doces e refrigerantes gratuitos e espaços de convivência
confortáveis e atraentes.

Investir em benefícios e em um ambiente menos repressor, com horários mais flexíveis e boas condições de
trabalho, contribui para o desempenho. Mas a satisfação que resulta dessas ações não é perene, segundo Tania
Casado, coordenadora de projetos de FIA (Fundação Instituto de Administração).

A iniciativa de alcançar um ambiente profissional mais agradável também surge dos próprios empregados.
Há cerca de três anos foi fundado o movimento Novo Olhar Para As Relações de Trabalho, que hoje reúne

cerca de mil pessoas. Seus integrantes promovem encontros para trocar experiências e buscar sentido em suas
profissões.

Segundo os organizadores do movimento, se as pessoas estão felizes no que fazem, tendem a trabalhar
melhor, seja em grande corporações ou não. E elas sabem o que faz sentido em suas vidas.

Para divulgar as ideias do movimento, eles criaram uma rede virtual. A busca por realização profissional é
comum a todos, mas nem sempre há possibilidade de custear uma consultoria ou um “coaching” (aconselhamento
profissional).

Um dos participantes, Felipe Arruda, 30, trabalhou em uma agência por dois anos até perceber sua insatisfação
com a profissão.Gradualmente, transferiu-se para a área de cultura. Hoje ajuda a desenvolver artistas pouco
conhecidos.

“Colocar energia naquilo que tem sentido para você faz o trabalho ficar mais feliz. Demorei alguns anos para
entender isso”, diz Arruda.

A felicidade no trabalho ou fora dele é particular a cada um. Esse é o consenso entre psicólogos, gestores
de recursos humanos e profissionais que buscam satisfação.

“As pessoas trabalham mais contentes se encontram sentido no que fazem”, aponta Roberto Heloani,
psicólogo e professor da Fundação Getulio Vargas de São Paulo.

Mas mesmo pessoas infelizes podem apresentar bom desempenho. A felicidade é medida por meio de um
complexo conjunto de fatores, e não é só o trabalho que interfere diretamente nela.

O meio familiar, a comunidade em que se mora, os anseios que a pessoa tem e a possibilidade de alcançá-
los também contribuem para a possibilidade de satisfação, complementa Heloani.

No trabalho, é mais simples: as pessoas têm necessidades de superação de metas. Isso as impulsiona e
as realiza profissionalmente, segundo Tania Casado, especialista em comportamento e pesquisadora da FIA.

Folha de S. Paulo, 5 de setembro de 2010, Veículos, F3.

Redija uma CARTA ARGUMENTATIVA ao Ministro da Saúde, reportando-lhe informações do

texto motivador e apresentando argumentos que sustentem a ideia de que o bom desempenho e a

realização profissional dependem da felicidade.
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SITUAÇÃO B

No Brasil, não se pode pagar alguém para matar monstros em um jogo de computador e ter sua atividade
cerebral observada. Foi o que Sidarta Ribeiro, neurocientista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
descobriu quando, querendo aumentar o número de participantes do seu experimento, enviou seu projeto de
remunerar os voluntários a um comitê de ética.

Cientistas que utilizam humanos em suas pesquisas dizem que proibir a remuneração em dinheiro para
atrair voluntários acaba atravancando a ciência nacional.

A restrição surgiu ao mesmo tempo em que multinacionais farmacêuticas, especialmente a partir dos anos
1990, usavam países do Terceiro Mundo para testar seus medicamentos.

Uma diretriz de 1996 do Conselho Nacional de Saúde determinou que a participação em pesquisas seria
“voluntária, vedada qualquer forma de remuneração”.

A reclamação de cientistas como Ribeiro, que trabalham com humanos, é que se foi longe demais com
esse banimento. O ideal, dizem, seria que os comitês avaliassem a situação caso a caso.

Quem tem problemas de saúde facilmente se dispõe a participar da busca pela cura. Achar gente saudável
disposta a perder tempo pela ciência, porém, é mais difícil. Pesquisadores reclamam que, por isso, os grupos
que estudam ficam enviesados. “Nossos voluntários acabam não sendo muito representativos da população. São
pessoas naturalmente mais curiosas, mais disponíveis. Ser for alguém mais pragmático, não se expõe”, diz
Edson Amaro Junior, neurorradiologista da USP.

Os defensores do veto dizem que, num país em desenvolvimento, oferecer remuneração seria se aproveitar
do desespero alheio. Sem outras grandes opções de renda, os voluntários ignorariam riscos por uns trocados.

Além disso, poderia existir risco da criação de “voluntários profissionais”, algo que também poderia enviesar
as amostras. Isso, porém, poderia ser evitado por meio de uma triagem que limite a participação de um mesmo
voluntário em vários estudos.

Leia o texto a seguir.

Redija um TEXTO DE OPINIÃO, posicionando-se a respeito da determinação do Conselho
Nacional de Saúde que veda qualquer forma de remuneração aos voluntários de pesquisas
científicas.
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ATENÇÃO

Esta folha  SOMENTE  pode ser usada para rascunho.

Ela NÃO será recolhida pelos fiscais, em circunstância alguma.
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