DIVULGAÇÃO DE GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
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Questão 09 anulada.

CARGO: FARMACÊUTICO
Tendo em vista a ausência de candidatos neste certame, torna-se desnecessária a publicação da
prova objetiva e gabarito desta categoria.

CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA
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CARGO: TÉCNICO DE RADIOLOGIA
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CARGO: RECEPCIONISTA
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CARGO: CONTROLADOR DE ACESSO
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CARGO: AUXILIAR FINANCEIRO/RH
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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Questão 06 anulada.

CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA E LAVANDERIA
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Questão 06 anulada.
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta.
Além deste caderno de prova, contendo trinta questões objetivas, você receberá do fiscal de
sala: a folha de respostas das questões objetivas.
TEMPO
Você dispõe de 03 horas e 30 minutos para a realização da prova, já incluído o tempo para a
marcação da folha de respostas.
O tempo mínimo para realização da prova é de 01 hora, após é possível retirar-se da sala.
Não será permitido levar o caderno de prova.
INFORMAÇÕES GERAIS
Verifique se o seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso
contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
É permitido o uso somente de caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com
tinta preta ou azul;
Reserve tempo suficiente para o preenchimento da sua folha de repostas. O preenchimento é
de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas em caso de erro;
As respostas rasuradas ou com mais de uma alternativa marcada serão desclassificadas.
NÃO SERÁ PERMITIDO
Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o seu caderno
de prova.
Levantar-se da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.
BOA SORTE!
GABARITO
NOME:_________________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:_____/_____/_______
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Assinatura do candidato: _________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA
Há algum tempo, venho estudando as piadas, com ênfase em sua constituição linguística. Por
isso, embora a afirmação a seguir possa parecer surpreendente, creio que posso garantir que se trata
de uma verdade quase banal: as piadas fornecem simultaneamente um dos melhores retratos dos
valores e problemas de uma sociedade, por um lado, e uma coleção de fatos e dados impressionantes
para quem quer saber o que é e como funciona uma língua, por outro. Se se quiser descobrir os
problemas com os quais uma sociedade se debate, uma coleção de piadas fornecerá excelente pista:
sexualidade, etnia/raça e outras diferenças, instituições (igreja, escola, casamento, política), morte,
tudo isso está sempre presente nas piadas que circulam anonimamente e que são ouvidas e contadas
por todo mundo em todo o mundo. [...]
Mas as piadas também podem servir de suporte empírico para uma teoria mais aprofundada e
sofisticada de como funciona uma língua, especialmente porque se trata de um corpus que, além de
expor traços do que nela é sistemático (gramatical) e, paradoxalmente, “desarrumado”, contribui para
deixar muito claro que uma língua funciona sempre em relação a um contexto culturalmente relevante
e que cada texto requer uma relação com outros textos. [...]
A conclusão óbvia é que uma língua não é como nos ensinaram: clara e relacionada
diretamente a um fato ou situação que ela representa como um espelho. Praticamente cada segmento
da língua deriva para outro sentido, presta-se a outra interpretação, por razões variadas. Pelo menos,
é o que as piadas mostram. E elas não são poucas. Ou, no mínimo, nós as ouvimos muitas vezes.
(POSSENTI, Sírio. O humor e a língua. Ciência Hoje. Rio de Janeiro, SBPC, v.30, n.176, out. 2001)

A conclusão óbvia é que uma língua não é como nos ensinaram: clara e relacionada
diretamente a um fato ou situação que ela representa como um espelho.” (3º§)
1. Ao aproximar, semanticamente, a língua de um espelho, o autor emprega a seguinte figura de
linguagem:
A) Prosopopeia.
B) Hipérbole.
C) Metáfora.
D) Eufemismo.
E) Símile.
2. Considere o seguinte texto:
A EIA calcula que os gases produzidos na China estão ligados ao aumento das
emissões observado no relatório da agência em maio. ___________, embora os
achados da EIA sejam considerados plausíveis, alguns especialistas acreditam que
eles não explicariam, por si só, o atual elevado nível de emissão de gases que tem
comprometido a camada de ozônio.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna acima.
A) No entanto.
B) Por isso.
C) Por conseguinte.
D) Assim.
E) Portanto.
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3. Assinale a alternativa em que em que a colocação do pronome destacado atende à normapadrão da língua.
A) Para o padeiro, era natural a ideia de que ninguém reconhecia-o devido à natureza do seu
trabalho.
B) Ao ouvir a história do padeiro, o narrador indigna-se com a forma como sempre tratavam-no
nas casas.
C) O narrador relacionava a história do padeiro à sua, se recordando do tempo em que era um
jovem escritor.
D) De tanto ouvir que não era ninguém, o padeiro já não se incomodava mais por ser tratado
assim.
E) Apenas quando lembra-se do que lera nos jornais, o narrador compreende a razão de não haver
pão.
4. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços do texto abaixo, na ordem em
que aparecem.
É sempre dolorido o fim de um relacionamento, mas eu precisava abrir o jogo com Ana
Maria. Durante ____ conversa, tudo foi dito ____ claras. Confessei ____ ela que não
podíamos mais continuar juntos pelos motivos que aleguei e, ____ medida que eu
falava, comecei ____ estranhar sua reação impassível, considerando ____ sua
característica emocional tão explosiva.
A)
B)
C)
D)
E)

à – as – a – à – à – a
a – as – à – a – a – à
a – às – a – à – a – a
à – às – à – a – à – à
a – as – à – à – a – a
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5. Levando em conta a necessidade do uso da crase, avalie as afirmações que seguem:
I. Nas lacunas tracejadas das linhas 02 e 03, o uso de à é obrigatório.
II. Nas lacunas tracejadas das linhas 09 e 38, o uso de à é utilizado considerando-se que
atende às duas condições suficientes e necessárias – a regência do verbo visar e o fato de
que os termos pospostos às lacunas permitirem o uso do artigo feminino – para o uso da
crase.
III. Na linha 18, o uso da crase na lacuna tracejada é obrigatório em virtude da regência do
verbo reduzir (l. 18).
A)
B)
C)
D)
E)

Quais estão corretas?
Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.
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LEIS VIVAS
“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, disse Camões num de seus sonetos. Um
jurista certamente endossará esse verso: mudam as leis com o tempo, e mudam de acordo com a
dinâmica das vontades e das necessidades humanas. Se as sociedades fossem estáveis e se
imobilizassem no tempo, os costumes, os valores e as leis que os regessem seriam sempre os mesmos.
Mas o dinamismo da história está permanentemente exigindo atualizações, quando não reviravoltas
radicais de princípios. Por isso os códigos caminham: para o ajuste permanente entre o que vai
mudando nos costumes e o que deve ir mudando nas leis. Lembremos que as mudanças não ocorrem
apenas no correr do tempo; atuam também nas relações entre as pessoas, entre os segmentos e as
classes sociais. Assim é que, além de se fazer viva na corrente do tempo, a legislação deve se provar
viva também nas cadeias horizontais em que indivíduos e grupos se relacionam. Os efeitos de uma
mesma lei podem ser diferentes quando aplicada em condições e sujeitos distintos. Em vista das várias
classes sociais e várias culturas de um país, podem acusar-se aqui e ali práticas e consequências
diversas na administração dos mesmos direitos. A atenção dos legisladores para alguma mobilidade
essencial dos valores e dos costumes é uma exigência intrínseca à sua função. Cabe-lhes interpretar
ao mesmo tempo com prudência e maleabilidade as alterações de paradigmas, para que as leis não
percam o passo com o sentido das mudanças − que Camões tão bem expressou − nos regimes do
tempo histórico e das vontades humanas. (MOREYRA, Felipe de Assis, inédito)
6. Quanto aos efeitos gerados pela aplicação das leis, considera-se no texto que eles:
A) refletem a universalidade dos princípios do legislador, em razão do que não ocorrem
distorções na administração delas.
B) atestam por si mesmos, independentemente das condições dessa aplicação, o atendimento
básico às necessidades humanas.
C) acusam, eventualmente, as diferentes condições de classe e de cultura em que elas são
aplicadas.
D) denunciam, de modo inapelável, os equívocos inerentes à formulação viciosa dos dispositivos
legais.
E) constituem consequências naturais de uma legislação cujos princípios éticos não foram
devidamente considerados.

* Meme: imagem, informação, ideia, vídeo, etc., que se espalha rapidamente pela internet,
geralmente com tom de sátira ou humor. (André Dahmer. Quadrinhos dos anos 10. Quadrinhos na
Cia, 2016)
7.
A)
B)
C)
D)
E)

A tira destaca a seguinte característica das postagens (publicações) na internet:
o desprestígio.
a concorrência.
a sensibilidade.
a efemeridade.
a impopularidade.
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8. Encontram-se respeitadas as normas de concordância em:
A) Cada um dos que se deparam com os problemas produzidos pelas novas tecnologias acabam
desenvolvendo problemas de convivência.
B) Caminhar a esmo é visto por muitos intelectuais como um modo de protestar contra a lógica
dominante, uma vez que se distancia de fins utilitaristas.
C) O excesso de ruídos nas grandes cidades terminam por prejudicar a capacidade de
concentração das pessoas.
D) Consideram-se o silêncio uma das formas de protesto atuais, uma vez que se projeta contra os
hábitos de consumo da sociedade.
E) Voltar-se para si e para o silêncio que nos permite contemplar nossas próprias vidas
constituem uma necessidade do mundo contemporâneo.

9. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento
sublinhado na frase:
A) As imagens que guardamos do nosso passado nem sempre (alcançar) reproduzir as reais
experiências do que vivemos.
B) As experiências que as pessoas vivem no presente são determinantes para que (produzir) as
imagens do que viveram no passado.
C) Os trabalhos de memória, quando a pomos para funcionar, (acabar) por destacar a alteração
que o tempo produziu em relação aos fatos passados.
D) Melhor seria se as imagens que guardamos da infância mais remota (favorecer) um melhor
aproveitamento das experiências do presente.
E) A maioria das pessoas acredita que (coincidir) uma imagem do passado com outra imagem
do presente.
10. Em “Estar no interior de uma relação verdadeira é como estar na água do mar. Às vezes você
nada, outras vezes você bóia...”, existem duas figuras de linguagem. São elas:
A) comparação e metáfora.
B) anacoluto e silepse.
C) sinédoque e hipérbole.
D) hipérbole e comparação.
E) onomatopeia e hipérbole.
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MATEMÁTICA
11. Em uma caixa, há 7 lâmpadas boas e 3 queimadas. Retirando ao acaso 2 lâmpadas dessa caixa,
a probabilidade de que ambas sejam boas é de, aproximadamente:
A) 44%.
B) 47%.
C) 50%.
D) 55%.
E) 58%.
12. A probabilidade de um indivíduo apresentar a doença A é de 0,2; de apresentar as doenças A
e B é de 0,1 e de apresentar as doenças A ou B é de 0,4. Qual a probabilidade de um indivíduo
apresentar a doença B?
A) 0,50.
B) 0,40.
C) 0,30.
D) 0,20.
E) 0,15.
13. O 6º termo da sequência 2, 8, 32, 128, ... é um número cuja soma dos algarismos é:
A) 12
B) 18
C) 14
D) 16
E) 10
14. Se num grupo de 5 homens e 7 mulheres sorteamos 4 pessoas para formarem uma comissão,
qual a probabilidade de que essa comissão seja formada por 2 homens e 2 mulheres?
A) 14/33
B) 4/35
C) 4/12
D) 7/33
E) 14/35
15. A quantia de R$ 475,00 foi dividida em três parcelas. Sabe-se que essas três parcelas formam
uma PG (Progressão Geométrica) e que a maior parcela, assim distribuída, é de R$ 225,00.
Dessa forma, o valor da menor parcela, em reais, é:
A) 140
B) 125
C) 120
D) 130
E) 100
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. O acolhimento com Classificação de Risco faz parte do Programa Nacional de Humanização.
Existem alguns protocolos que estão sendo adotados pelos serviços de saúde e trabalham com
fluxogramas associados a tempos de espera simbolizados por cores. Tais protocolos
preconizam que o tempo-alvo previsto para atendimento do paciente de acordo com a
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classificação recebida nas cores vermelha, laranja, amarela, verde e azul deve ser,
respectivamente, imediato, e em até:
A) 5, 30, 60 e 120 minutos.
B) 15, 45, 60 e 90 minutos.
C) 30, 60, 90 e 120 minutos.
D) 10, 60, 120 e 240 minutos.
E) 10, 60, 90 e 120 minutos.
17. Assinale a alternativa INCORRETA:
A) O acidente vascular encefálico (AVE) é uma síndrome neurológica complexa envolvendo
anormalidade usualmente súbita do funcionamento cerebral decorrente de uma interrupção da
circulação cerebral ou de hemorragia.
B) A escala de Cincinnati é uma ferramenta para avaliação rápida de um paciente suspeito de
acidente vascular encefálico (AVE).
C) Dentre os principais fatores de risco para AVE estão: idade avançada, hipertensão arterial
sistêmica, tabagismo, diabetes, hipercolesterolemia e acidente isquêmico transitório (AIT).
D) Na escala de Cincinnati, realiza-se a avaliação de 3 achados físicos: queda facial, debilidade
dos membros e fala anormal.
E) A trombólise é um tratamento definitivo para o acidente vascular encefálico hemorrágico
(AVEh). Sugere-se maior benefício quanto menor o tempo entre o início dos sintomas e a
trombólise (tempo porta-agulha).
18. A Resolução COFEN nº 564/2017 versa sobre o novo código de ética dos profissionais de
enfermagem. Com relação às proibições, é CORRETO:
A) realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação
vigente.
B) prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou
imprudência.
C) executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que
não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
D) negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas
atividades profissionais.
E) recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica na qual não constem assinatura e
número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência.
19. Sepse é uma disfunção orgânica com risco de vida, causada por uma resposta desregulada do
hospedeiro à infecção. Na admissão do paciente em uma Unidade de Urgência e Emergência,
já na classificação de risco realizada pelo enfermeiro, é que ocorre o contato inicial com o
paciente com suspeita de sepse. A equipe multidisciplinar pode fazer o reconhecimento dos
sinais de alerta mais precocemente, através de critérios bem estabelecidos. Por isso, é
importante que o serviço de saúde tenha um protocolo de sepse para nortear a equipe. Ao abrir
o protocolo de sepse deve-se iniciar imediatamente o 1-Hour Bundle (pacote da primeira
hora). Nesse pacote, é imprescindível coletar que exames na primeira hora?
A) Urina, hemograma e hemoculturas
B) Hemograma, gasometria, lactato e hemoculturas
C) Dosagem de glicose e lactato
D) Dosagem de lactato e ureia
E) Dosagem de sódio, potássio e hemograma
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20. Síndromes coronarianas agudas (SCA) resultam de obstrução aguda de uma artéria coronária.
As consequências dependem do grau e local da obstrução e variam de angina instável a infarto
do miocárdio sem supradesnivelamento de segmento ST (IAMSST), infarto do miocárdio com
supradesnivelamento do segmento ST (IAMCST) e morte cardíaca súbita. Segundo as SCA,
assinale a alternativa INCORRETA:
A) A avaliação inicial da dor torácica tem o intuito de confirmar ou descartar síndrome
coronariana aguda.
B) A dor torácica típica ou precordial é uma dor ou desconforto ou queimação ou sensação
opressiva localizada na região precordial ou retroesternal, que pode ter irradiação para o
ombro e/ou braço esquerdo, braço direito, pescoço ou mandíbula, acompanhada
frequentemente de diaforese, náuseas, vômitos ou dispneia. O paciente pode também
apresentar uma queixa atípica como mal-estar, indigestão, fraqueza ou apenas sudorese, sem
dor.
C) Por ser uma das principais causas de mortalidade, durante o atendimento de emergência a
realização de um eletrocardiograma (ECG) é essencial, porém não suficiente. Por isso, os
marcadores bioquímicos, como troponina e creatinoquinases, são utilizados também como
métodos de diagnóstico juntamente com os dados clínicos do paciente e o resultado do ECG.
D) O infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST) é
caracterizado pela alteração eletrocardiográfica em duas derivações contínuas e alterações nos
biomarcadores cardíacos.
E) O infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST (IAMSSST) é
considerado a síndrome coronariana aguda (SCA) mais grave, exigindo assim intervenções
imediatas.

21. Assinale a alternativa que define corretamente a ordem das cadeias de sobrevivência da AHA
para parada cardiorrespiratória intra-hospitalar para adultos de acordo com as Diretrizes RCP
e ACE da American Hearts Association de 2020:
A) Reconhecimento e prevenção precoces, acionamento do serviço médico de emergência, RCP
de alta qualidade, desfibrilação, cuidados pós-PCR.
B) Acionamento do serviço médico de emergência, reconhecimento e prevenção precoces, RCP
de alta qualidade, desfibrilação, cuidados pós-PCR, recuperação.
C) Acionamento do serviço médico de emergência, RCP de alta qualidade, desfibrilação,
ressuscitação avançada, cuidados pós-PCR, recuperação.
D) RCP de alta qualidade, desfibrilação, ressuscitação avançada, cuidados pós-PCR.
E) Reconhecimento e prevenção precoces, acionamento do serviço médico de emergência, RCP
de alta qualidade, desfibrilação, cuidados pós-PCR, recuperação.

22. Em relação ao processo de esterilização no Centro de Material e Esterilização (CME), assinale
a alternativa INCORRETA:
A) É obrigatório a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar
(Bowie & Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo, no primeiro ciclo do dia.
B) O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado em cada carga em pacote
teste desafio com integradores químicos (classes 5 ou 6), segundo rotina definida pelo próprio
CME.
C) O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a
cada ciclo de esterilização.
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D) O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito
diariamente, em pacote desafio, e a carga só deve ser liberada para utilização após leitura
positiva do indicador biológico.
E) Os produtos esterilizados devem ser armazenados em local limpo e seco, sob proteção da luz
solar direta e submetidos à manipulação mínima.
23. As drogas vasoativas são medicamentos vasopressores e vasodilatadores comumente usados
no aumento do débito cardíaco ou pressão sanguínea, hipotensão e choque por diversa causas
em UTI. Sobre o enunciado é correto afirmar:
A) O nitroprussiato de sódio é uma droga vasoconstrictora utilizada nas emergências
hipertensivas.
B) A noradrenalina e dopamina são drogas vasodilatadoras indicadas no choque.
C) A noradrenalina e dopamina são drogas vasoconstrictoras indicadas no tratamento dos estados
hipotensivos ou de choque.
D) O nitroprussiato de sódio é uma droga vasoconstrictora utilizada na hipotensão arterial.
E) A noradrenalina é uma droga vasodilatadora indicada no choque.
24. Sobre os modos ventilatórios e parâmetros iniciais no ventilador mecânico, assinale a
INCORRETA:
A) Compete ao enfermeiro a monitorização, a checagem de alarmes, o ajuste inicial e o manejo
dos parâmetros da ventilação mecânica (sob coordenação médica) tanto na estratégia invasiva
quanto não-invasiva.
B) Na modalidade pressão assisto-controlada, o ventilador fornece uma pressão inspiratória fixa,
portanto o volume corrente entregue para o paciente será variado em todos os ciclos, podendo
alcançar ou não o volume corrente final desejado.
C) Na modalidade volume assisto-controlado, o ventilador fornece um volume corrente fixo,
portanto a pressão que esse volume fará nas vias aéreas do paciente será variada em todos os
ciclos, podendo gerar barotraumas em caso de rigidez em vias aéreas (como pneumonia e
broncoespasmo).
D) A pressão inspiratória refere-se a pressão utilizada para enviar o gás para dentro dos pulmões
e o PEEP consiste na pressão positiva aplicada pelo ventilador ao final da expiração.
E) O volume corrente refere-se ao volume de ar oferecido ao paciente em ml durante a inspiração,
enquanto que o PEEP consiste na concentração de oxigênio ofertada ao paciente.

25. Assinale a alternativa INCORRETA:
A) Os pacientes graves, submetidos a intubação orotraqueal ou traqueostomia, em unidades de
emergência, de internação intensiva, semi-intensivas ou intermediárias, ou demais unidades
da assistência, deverão ter suas vias aéreas privativamente aspiradas por profissional
Enfermeiro, conforme dispõe a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem.
B) A punção arterial tanto para fins de gasometria como para monitorização da pressão arterial
invasiva é um procedimento privativo do Enfermeiro, observadas as disposições legais da
profissão.
C) O procedimento de sondagem oro/nasoenteral, seja qual for sua finalidade, requer cuidados
de Enfermagem de maior complexidade técnica, conhecimentos de base científica e
capacidade de tomar decisões imediatas e, por essas razões, no âmbito da equipe de
Enfermagem, a inserção de sonda oro/nasogástrica (SOG/SNG) e sonda nasoentérica (SNE)
é privativa ao Técnico de Enfermagem e ao Enfermeiro, que devem imprimir rigor técnicocientífico ao procedimento.
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D) Compete ao Enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem, a averiguação quanto ao correto
posicionamento e as técnicas de manutenção das pressões internas dos manguitos e/ou
balonetes dos dispositivos extraglóticos e tubos traqueais.
E) É privativo do Enfermeiro a realização da punção intraóssea, em situações de urgência e
emergência, na impossibilidade de obtenção do acesso venoso periférico.
26. A Portaria Nº 1.600/2011 do Ministério da Saúde reformula a Política Nacional de Atenção
às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS).
Nos termos dessa portaria, constitui-se em uma das diretrizes da Rede de Atenção às
Urgências:
A) ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos e crônicos demandados aos serviços de
saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e a intervenção
adequada e necessária aos diferentes agravos.
B) garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas,
cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas a causas externas
(traumatismos, violências e acidentes).
C) coordenação de projetos de atendimento às necessidades individuais e coletivas, de caráter de
urgência e permanente, decorrentes de agravos (calamidades públicas e de acidentes com
múltiplas vítimas), a partir da adoção de protocolos de prevenção.
D) atuação profissional e gestora visando o aprimoramento da qualidade da atenção por meio do
desenvolvimento de ações coordenadas, contínuas e que busquem a integralidade e a
verticalidade do cuidado em saúde.
E) humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no profissional de
saúde e baseado nas suas necessidades de saúde.
27. De acordo com a Resolução COFEN 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE) e a Implementação do Processo de Enfermagem em
ambientes públicos ou privado em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, é
CORRETO afirmar:
A) Considera-se Processo de Enfermagem o mesmo que Sistematização da Assistência e
Consulta de Enfermagem se refere ao registro dos diagnósticos de enfermagem.
B) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes
e concorrentes: 1. Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem); 2.
Diagnóstico de Enfermagem; 3. Planejamento de Enfermagem; 4. Implementação; 5.
Avaliação de Enfermagem.
C) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem participam da execução do Processo
de Enfermagem, naquilo que lhes couber, independentemente da supervisão do Enfermeiro.
D) Ao enfermeiro, incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem,
cabendo-lhe privativamente apenas o Diagnóstico de Enfermagem.
E) Compõem a SAE o Processo de Enfermagem, manuais, protocolos, procedimentos
operacionais padrão (POP), rotinas, elaboração da escala de serviço e dimensionamento dos
profissionais de Enfermagem.
28. A alternativa que contempla uma das seis metas internacionais de segurança do paciente que
foram estabelecidas pela Joint Commission International (JCI), em parceria com a
Organização Mundial da Saúde (OMS) é:
A) Identificar primeiro e último nome do paciente.
B) Melhorar a comunicação entre enfermeiros e técnicos de enfermagem.
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C) Melhorar a segurança dos médicos no ato de prescrever e dos profissionais de enfermagem
durante a administração de medicamentos.
D) Assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimentos e pacientes corretos.
E) É possível substituir a higienização das mãos pelo uso de luvas.

29. Sobre a NR-32, assinale a alternativa correta:
I. A Norma Regulamentadora – NR-32 tem por finalidade estabelecer as
diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e
à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que
exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
II. Segundo a NR-32, as instituições de saúde devem vedar o ato de fumar, o uso
de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, o uso de
calçados abertos e o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
III. O descarte de material perfurocortante deve ser realizado em equipe, pois nem
sempre quem utiliza esse tipo de material consegue descartá-lo.
IV. O procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos é
permitido, desde que a rotulagem esteja íntegra.
V. A falta de cumprimento de ordens, como não usar EPIs, bem como erros na
armazenagem de produtos químicos, distrações e brincadeiras excessivas são
fatores que levam a acidentes devido a ações perigosas no trabalho.
A)
B)
C)
D)
E)

As alternativas I, III, IV e V estão corretas
As alternativas II, III, IV e V estão corretas
As alternativas I, II e V estão corretas
As alternativas I, II, IV e V estão corretas
Todas as alternativas estão corretas

30. Uma comunicação em que o profissional fala o que pensa, respeitando as diferenças,
mantendo o contato ocular com o usuário, postura ereta, fala fluida, facilitando a resolução
dos problemas, disposto a responder perguntas e explicar novamente se necessário, é um tipo
de:
A) Comunicação assertiva.
B) Comunicação agressiva.
C) Comunicação passiva.
D) Comunicação ativa.
E) Comunicação não-verbal.

________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta.
Além deste caderno de prova, contendo trinta questões objetivas, você receberá do fiscal de
sala: a folha de respostas das questões objetivas.
TEMPO
Você dispõe de 03 horas e 30 minutos para a realização da prova, já incluído o tempo para a
marcação da folha de respostas.
O tempo mínimo para realização da prova é de 01 hora, após é possível retirar-se da sala.
Não será permitido levar o caderno de prova.
INFORMAÇÕES GERAIS
Verifique se o seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso
contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
É permitido o uso somente de caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com
tinta preta ou azul;
Reserve tempo suficiente para o preenchimento da sua folha de repostas. O preenchimento é
de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas em caso de erro;
As respostas rasuradas ou com mais de uma alternativa marcada serão desclassificadas.
NÃO SERÁ PERMITIDO
Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o seu caderno
de prova.
Levantar-se da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.
BOA SORTE!

GABARITO
NOME:_________________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:_____/_____/_______
01
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30

Assinatura do candidato: _________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA
1.

O modo verbal em “não digite” expressa um conselho, assim como ocorre com a expressão
destacada em:
A) Os candidatos que não apresentarem um documento com foto não poderão realizar a prova.
B) Atenção: não se esqueçam de usar o cinto de segurança também no banco de trás do
automóvel.
C) O morador não autorizou a entrada do técnico para a medição do consumo de gás no imóvel.
D) Pesquisadores canadenses descobriram que o macarrão não induz o ganho de peso.
E) Como não haverá expediente bancário na sexta-feira, o boleto poderá ser pago na segundafeira.

2. Em qual opção o acento indicador de crase é obrigatório?
A) As músicas e filmes da indústria cultural possibilitaram à pessoas se apaixonarem pelos
clichês.
B) Devido à vícios recorrentes de uma “sociedade fissurada”, as pessoas perderam a capacidade
de questionar o sistema.
C) A desatenção à esse crivo da reflexão acarreta, por sua vez, a repetição de idéias prontas.
D) O uso abusivo da linguagem está associado à dois elementos: falta de comprometimento e de
responsabilidades.
E) A relação com o absoluto que se dá por meio de substâncias é semelhante à que foi apresentada
sobre Deus.
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3. Leia o texto “O Retrato”, de Adélia Prado, para responder a pergunta seguinte.
Eu quero a fotografia,
os olhos cheios d´água sob as lentes;
caminhando de terno e gravata,
o braço dado com a filha.
Eu quero a cada vez olhar e dizer:
Estava chorando. E chorar.
Eu quero a dor do homem na festa do
casamento,
seu passo guardado, quando pensou:
a vida é amarga e doce?
Eu quero o que ele viu e aceitou corajoso,
os olhos cheios d´água sob as lentes.

O recurso de estilo que consiste em repetir parte da estrutura frasal, como ocorre no poema, em
“Eu quero....”, quatro vezes, chama-se _______________. Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna:
A) Anacoluto
B) Polissíndeto
C) Onomatopeia
D) Pleonasmo
E) Paralelismo
4. “Amargo e doce” são sensações aplicadas à vida. Trata-se de uma figura de linguagem,
conhecida como:
A) Perífrase
B) Antítese
C) Hipérbole
D) Personificação
E) Gradação
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5. Na frase do terrorista há uma figura de linguagem denominada:
A) Catacrese
B) Ironia
C) Hipérbole
D) Pleonasmo
E) Metáfora

6. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase a seguir, no
que se refere à ocorrência da crase, conforme a norma-padrão da língua.
O operador de câmera quis confirmar se estava correta ____ informação de que o número de
pessoas dispostas _____ dedicar-se _____ aulas de matemática havia aumentado.
A) a … a … às
B) à … à … as
C) a … à … à
D) à … a … a
E) a … à … as
7. Quantos fonemas há na palavra “homem”? Assinale a alternativa que responde corretamente
a essa pergunta:
A) Dois
B) Três
C) Cinco
D) Seis
E) Quatro
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8. Considere as assertivas abaixo sobre acentuação gráfica, letras e fonemas.
I. As palavras ‘irá’ e ‘até’ são acentuadas em virtude da mesma regra, e nenhuma delas
possui mais letras do que fonemas.
II. Tanto em ‘países’ quanto em ‘país’, ocorre ditongo; e, em ambas, o número de
letras difere do número de fonemas.
III. ‘vários’ e ‘funcionário’ continuariam a ser palavras da língua portuguesa caso o
acento fosse retirado.

Quais estão incorretas?
A) Apenas II e III.
B) Apenas I.
C) Apenas II.
D) Apenas III.
E) Apenas I e II.

9. Leia o cartum para responder à questão.

No contexto do cartum, a fala do operador de câmera dá a entender que, para ele, o outro
personagem havia dito que os espectadores estavam:
A) Multiplicando números.
B) Realizando multiplicação.
C) Se multiplicando.
D) Resolvendo operações matemáticas.
E) Obtendo números multiplicados
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10. Sobre o trecho “Vejo o piloto que levava uma flor para a noiva”, em termos de análise
sintática, é correto afirmar que a:
A) Segunda oração é uma coordenada sintética explicativa.
B) Segunda oração é adjetiva e poderia ser reescrita transformando-a em uma reduzida de
gerúndio.
C) Segunda oração é adverbial e poderia ser reescrita reduzida em infinitivo.
D) Segunda oração é substantiva e poderia ser reescrita transformando-a em uma reduzida de
particípio.
E) Primeira oração é coordenada em relação à segunda.

MATEMÁTICA

11. O protocolo de determinado tribunal associa, a cada dia, a ordem de chegada dos processos
aos termos de uma progressão aritmética de razão 2: a cada dia, o primeiro processo que chega
recebe o número 3, o segundo, o número 5, e assim sucessivamente. Se, em determinado dia,
o último processo que chegou ao protocolo recebeu o número 69, então, nesse dia, foram
protocolados:
A) 34 processos.
B) 67 processos.
C) 23 processos.
D) 33 processos.
E) 66 processos.

12. No dia 28.11.2017, o site da Fundação Nacional da Saúde, do Ministério da Saúde, publicou
a fala do então ministro daquela pasta em um congresso internacional. De acordo com essa
fala, pode-se concluir que, a cada R$ 50,00 investidos em saneamento, R$ 450,00 são
economizados em saúde. Considerando-se essa informação, para uma economia de R$ 2,88
milhões em saúde, é necessário um investimento em saneamento de:
A) R$ 330.000,00.
B) R$ 320.000,00.
C) R$ 300.000,00.
D) R$ 310.000,00.
E) R$ 290.000,00.
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13. Fernanda parcelou uma televisão em 20 parcelas fixas sem juros. Se ela já pagou 60% das
parcelas, quantas ainda faltam para Fernanda pagar?
A) 4
B) 12
C) 8
D) 10
E) 6

14. Um nutricionista recomendou que Dona Joana preparasse a mamadeira do seu filho com 120
ml de solução nutritiva e 30 ml de leite. A taxa percentual de leite na mamadeira é de:
A) 15%.
B) 18%.
C) 20%.
D) 30%.
E) 55%.

15. Concede-se 10% de desconto em determinado produto, valendo por uma quinzena. Na
quinzena seguinte majora- se o preço do mesmo produto em 10% em relação ao preço que
vinha sendo praticado. Comparando o preço inicial com o preço do produto após as duas
transações, é correto afirmar que:
A) O preço do produto se manteve igual.
B) O preço do produto diminuiu 1%.
C) O preço do produto aumentou 4%.
D) O preço do produto diminuiu 2%.
E) O preço do produto aumentou 3%.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Considerando a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Assinale a alternativa que não possuí
relação:
A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
B) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
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C) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
D) As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento
prioritário, nos termos desta Lei.
E) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

17. De acordo com a NR-6. Considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de
riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Quanto às responsabilidades
do trabalhador, cabe ao empregado quanto ao EPI:
I-

Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina.

II- Responsabilizar-se pela guarda e conservação.
III- Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

A) Somente opção I
B) Somente II e I
C) Somente a III
D) Todas as alternativas estão corretas
E) Nenhuma das alternativas acima

18. Assinale a alternativa que descreva corretamente o sistema de distribuição coletiva em uma
unidade de saúde:
A) Sistema de distribuição em que se reúnem pedidos de todos os pacientes e distribuem-se em
suas embalagens originais.
B) Sistema de distribuição em que se solicita para cada paciente e distribuem-se em suas
embalagens originais.
C) Sistema de distribuição em que se reúnem pedidos de todos os pacientes e a farmácia distribui
dose por dose.
D) Farmácia separa material e medicamento por paciente no leito e dá baixa no estoque dos
pacientes.
E) Farmácia separa material e medicamento por dose, já reconstituída e pronta para ser
administrada.

PROCESSO SELETIVO – UPA CARAZINHO EDITAL 001/2021
CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA

19. Em relação ao armazenamento de medicamentos, assinale V para verdadeiro e F para falso:
I.

Medicamentos com o mesmo princípio ativo, mas fabricados por diferentes empresas, podem
necessitar de diferentes temperaturas de armazenamento, conforme instrução do fabricante;

II. O correto armazenamento de medicamentos pode contribuir para uma melhor estabilidade e
consequente viabilização do uso após expiração do prazo de validade;
III. Medicamentos de diferentes formas farmacêuticas podem apresentar diferentes temperaturas
de armazenamento;
IV. O armazenamento correto dos medicamentos consiste não somente no controle da
temperatura de armazenamento, mas também na manutenção da distância entre fármaco e
solo, além da umidade do ambiente.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, V, F
B) V, F, V, F
C) V, F, V, V
D) F, F, V, V
E) F, V, F, V

20. Um determinado medicamento foi recebido para ser armazenado no setor de farmácia, porém,
verificou-se que existiam os lotes relacionados a seguir. O lote que deve ser dispensado
primeiro, é o:
A) Lote 0123 Fab. 12/2011 Val. 12/2015.
B) Lote 1001 Fab. 02/2013 Val. 01/2016.
C) Lote 0233 Fab. 11/2010 Val. 10/2015.
D) Lote 0113 Fab. 03/2014 Val. 02/2016.
E) Lote 0044 Fab. 08/2014 Val. 02/2017.

21. Qual

a

forma

farmacêutica

Assinale a alternativa correta.
A) Comprimidos
B) Aerossol
C) Soluções
D) Gotas
E) Suspensão

adequada

para

administração

por

via

pulmonar:
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22. Quais dos medicamentos abaixo fazem parte do Regulamento Técnico, referente à Portaria
344 de 12 de maio 1998 de controle especial.
I - Tetracaína, morfina, amitriptilina.
II - Clorpromazina, tetracaína, tramadol.
III - Naloxona, tetracaína, ranitidina.

A) Somente opção I
B) Somente II e I
C) Somente a III
D) Todas as alternativas estão corretas
E) Nenhuma das alternativas acima

23. Paciente chegou a UBS (Unidade Básica de Saúde), com a prescrição de Amoxicilina 250
mg/5 ml suspenção oral. Deverá tomar 16,3 ml de 8/8 horas por 7 dias. Quantos frascos serão
necessários para a dispensação do tratamento completo. Considerando que após reconstituição
o frasco passa a conter 60 ml.
A) 4 frascos
B) 5 frascos
C) 3 frascos
D) 2 frascos
E) 6 frascos

24. A classe farmacêutica dos medicamentos é definida pelo seu uso terapêutico, referente ao
medicamento ONDANSETRONA assinale a alternativa correta:
A) Analgésico
B) Anti-hipertensivo
C) Antiemético
D) Antidepressivo
E) Antipsicótico
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25. Toda e qualquer área destinada à estocagem de medicamentos deve ter condições que
permitam preservar suas condições de uso. De acordo com as boas práticas para estocagem
de medicamentos, assinale a alternativa incorreta:
A) A liberação de medicamentos para entrega deve obedecer à ordem cronológica de entrada do
produto pela nota fiscal no sistema da unidade.
B) Os estoques devem ser inventariados periodicamente e qualquer discrepância devidamente
esclarecida.
C) Medicamentos com prazos de validade vencidos devem ser baixados do estoque e destruídos,
com registro justificado por escrito pelo farmacêutico responsável, obedecendo ao disposto
na legislação vigente.
D) As medições de temperatura devem ser efetuadas de maneira constante e seguras, com
registros escritos.
E) A presença de pessoas estranhas aos almoxarifados deve ser terminantemente proibida nas
áreas de estocagem.

26. O processo da dispensação realizado corretamente assegura que o tratamento do paciente será
realizado conforme o esperado. É correto afirmar, exceto:
A) Dispensação para o paciente certo.
B) Dispensar conforme dose prescrita.
C) Fornecer informações suficientes para o uso correto.
D) Não é necessário fazer conferência do medicamento entregue e o medicamento prescrito.
E) Registrar corretamente a dispensação do medicamento prescrito.

27. O controle de estoque é uma atividade importante para a manutenção de informações
confiáveis sobre os estoques de medicamentos e materiais hospitalares.
Analisando os itens abaixo:
I. A aplicação correta do controle dos estoques gera informações úteis para evitar o
excesso ou o desabastecimento do mesmo.
II. Quando o controle de estoque tem sua rotina bem definida e executada, a avaliação
do inventário de medicamentos armazenados não se faz mais necessária.
III. Essa atividade é importante para gerir com maior eficiência os recursos, evitando
ao máximo perdas e desperdícios.
IV. Um dos maiores desafios dessa atividade é a definição dos níveis de estoque.
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Estão CORRETOS:
A) Somente os itens I e II.
B) Somente os itens I e III.
C) Somente os itens II e III.
D) Somente os itens I, III e IV.
E) Somente os itens II, III e IV.

28. NR32 que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de
medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como
daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Sobre as
“vedações” previstas na NR 32:
I. O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho;
II. O uso de calçados abertos.
III. O reencape e a desconexão manual de agulhas
IV. O procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos
Assinale a alternativa correta:
A) Somente opção I está correta
B) Somente I e II estão corretas
C) Somente III e IV estão corretas
D) Nenhuma das alternativas acima
E) Todas as alternativas estão corretas

29. Como é chamada a reação nociva e não intencional a um medicamento que ocorre em doses
normalmente utilizadas? Assina-se a alternativa correta:
A) Colateral
B) Tóxica
C) Não desejada
D) Adversa
E) Desejada
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30. De acordo com a RDC 222 de 28 março de 2018, que trata sobre Gerenciamento de Resíduos
Sólidos de Serviços de Saúde. O grupo____ é identificado, no mínimo, pelo símbolo de risco
biológico, com rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da expressão
RESÍDUO INFECTANTE.

A) Grupo A
B) Grupo B
C) Grupo C
D) Grupo D
E) Grupo E

________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta.
Além deste caderno de prova, contendo trinta questões objetivas, você receberá do fiscal de
sala: a folha de respostas das questões objetivas.
TEMPO
Você dispõe de 03 horas e 30 minutos para a realização da prova, já incluído o tempo para a
marcação da folha de respostas.
O tempo mínimo para realização da prova é de 01 hora, após é possível retirar-se da sala.
Não será permitido levar o caderno de prova.
INFORMAÇÕES GERAIS
Verifique se o seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso
contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
É permitido o uso somente de caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com
tinta preta ou azul;
Reserve tempo suficiente para o preenchimento da sua folha de repostas. O preenchimento é
de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas em caso de erro;
As respostas rasuradas ou com mais de uma alternativa marcada serão desclassificadas.
NÃO SERÁ PERMITIDO
Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o seu caderno
de prova.
Levantar-se da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.
BOA SORTE!

GABARITO
NOME:_________________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:_____/_____/_______
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Assinatura do candidato: _________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA
1.

O modo verbal em “não digite” expressa um conselho, assim como ocorre com a expressão
destacada em:
A) Os candidatos que não apresentarem um documento com foto não poderão realizar a prova.
B) Atenção: não se esqueçam de usar o cinto de segurança também no banco de trás do
automóvel.
C) O morador não autorizou a entrada do técnico para a medição do consumo de gás no imóvel.
D) Pesquisadores canadenses descobriram que o macarrão não induz o ganho de peso.
E) Como não haverá expediente bancário na sexta-feira, o boleto poderá ser pago na segundafeira.

2. Em qual opção o acento indicador de crase é obrigatório?
A) As músicas e filmes da indústria cultural possibilitaram à pessoas se apaixonarem pelos
clichês.
B) Devido à vícios recorrentes de uma “sociedade fissurada”, as pessoas perderam a capacidade
de questionar o sistema.
C) A desatenção à esse crivo da reflexão acarreta, por sua vez, a repetição de idéias prontas.
D) O uso abusivo da linguagem está associado à dois elementos: falta de comprometimento e de
responsabilidades.
E) A relação com o absoluto que se dá por meio de substâncias é semelhante à que foi apresentada
sobre Deus.
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3. Leia o texto “O Retrato”, de Adélia Prado, para responder a pergunta seguinte.
Eu quero a fotografia,
os olhos cheios d´água sob as lentes;
caminhando de terno e gravata,
o braço dado com a filha.
Eu quero a cada vez olhar e dizer:
Estava chorando. E chorar.
Eu quero a dor do homem na festa do
casamento,
seu passo guardado, quando pensou:
a vida é amarga e doce?
Eu quero o que ele viu e aceitou corajoso,
os olhos cheios d´água sob as lentes.

O recurso de estilo que consiste em repetir parte da estrutura frasal, como ocorre no poema, em
“Eu quero....”, quatro vezes, chama-se _______________. Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna:
A) Anacoluto
B) Polissíndeto
C) Onomatopeia
D) Pleonasmo
E) Paralelismo
4. “Amargo e doce” são sensações aplicadas à vida. Trata-se de uma figura de linguagem,
conhecida como:
A) Perífrase
B) Antítese
C) Hipérbole
D) Personificação
E) Gradação
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5. Na frase do terrorista há uma figura de linguagem denominada:
A) Catacrese
B) Ironia
C) Hipérbole
D) Pleonasmo
E) Metáfora

6. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase a seguir, no
que se refere à ocorrência da crase, conforme a norma-padrão da língua.
O operador de câmera quis confirmar se estava correta ____ informação de que o número de
pessoas dispostas _____ dedicar-se _____ aulas de matemática havia aumentado.
A) a … a … às
B) à … à … as
C) a … à … à
D) à … a … a
E) a … à … as
7. Quantos fonemas há na palavra “homem”? Assinale a alternativa que responde corretamente
a essa pergunta:
A) Dois
B) Três
C) Cinco
D) Seis
E) Quatro
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8. Considere as assertivas abaixo sobre acentuação gráfica, letras e fonemas.
I. As palavras ‘irá’ e ‘até’ são acentuadas em virtude da mesma regra, e nenhuma delas
possui mais letras do que fonemas.
II. Tanto em ‘países’ quanto em ‘país’, ocorre ditongo; e, em ambas, o número de
letras difere do número de fonemas.
III. ‘vários’ e ‘funcionário’ continuariam a ser palavras da língua portuguesa caso o
acento fosse retirado.

Quais estão incorretas?
A) Apenas II e III.
B) Apenas I.
C) Apenas II.
D) Apenas III.
E) Apenas I e II.

9. Leia o cartum para responder à questão.

No contexto do cartum, a fala do operador de câmera dá a entender que, para ele, o outro
personagem havia dito que os espectadores estavam:
A) Multiplicando números.
B) Realizando multiplicação.
C) Se multiplicando.
D) Resolvendo operações matemáticas.
E) Obtendo números multiplicados
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10. Sobre o trecho “Vejo o piloto que levava uma flor para a noiva”, em termos de análise
sintática, é correto afirmar que a:
A) Segunda oração é uma coordenada sintética explicativa.
B) Segunda oração é adjetiva e poderia ser reescrita transformando-a em uma reduzida de
gerúndio.
C) Segunda oração é adverbial e poderia ser reescrita reduzida em infinitivo.
D) Segunda oração é substantiva e poderia ser reescrita transformando-a em uma reduzida de
particípio.
E) Primeira oração é coordenada em relação à segunda.

MATEMÁTICA

11. O protocolo de determinado tribunal associa, a cada dia, a ordem de chegada dos processos
aos termos de uma progressão aritmética de razão 2: a cada dia, o primeiro processo que chega
recebe o número 3, o segundo, o número 5, e assim sucessivamente. Se, em determinado dia,
o último processo que chegou ao protocolo recebeu o número 69, então, nesse dia, foram
protocolados:
A) 34 processos.
B) 67 processos.
C) 23 processos.
D) 33 processos.
E) 66 processos.

12. No dia 28.11.2017, o site da Fundação Nacional da Saúde, do Ministério da Saúde, publicou
a fala do então ministro daquela pasta em um congresso internacional. De acordo com essa
fala, pode-se concluir que, a cada R$ 50,00 investidos em saneamento, R$ 450,00 são
economizados em saúde. Considerando-se essa informação, para uma economia de R$ 2,88
milhões em saúde, é necessário um investimento em saneamento de:
A) R$ 330.000,00.
B) R$ 320.000,00.
C) R$ 300.000,00.
D) R$ 310.000,00.
E) R$ 290.000,00.

PROCESSO SELETIVO – UPA
CARAZINHO - EDITAL 001/2021
CARGO: TÉCNICO DE RADIOLOGIA

13. Fernanda parcelou uma televisão em 20 parcelas fixas sem juros. Se ela já pagou 60% das
parcelas, quantas ainda faltam para Fernanda pagar?
A) 4
B) 12
C) 8
D) 10
E) 6

14. Um nutricionista recomendou que Dona Joana prepara-se a mamadeira do seu filho com 120
ml de solução nutritiva e 30 ml de leite. A taxa percentual de leite na mamadeira é de:
A) 15%.
B) 18%.
C) 20%.
D) 30%.
E) 55%.

15. Concede-se 10% de desconto em determinado produto, valendo por uma quinzena. Na
quinzena seguinte majora- se o preço do mesmo produto em 10% em relação ao preço que
vinha sendo praticado. Comparando o preço inicial com o preço do produto após as duas
transações, é correto afirmar que:
A) O preço do produto se manteve igual.
B) O preço do produto diminuiu 1%.
C) O preço do produto aumentou 4%.
D) O preço do produto diminuiu 2%.
E) O preço do produto aumentou 3%.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Os princípios básicos que regem a portaria n°453/98 que aprova o Regulamento Técnico que
estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e
odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional, são
exceto:
A) Justificação da prática e das exposições médicas individuais.
B) Otimização da proteção radiológica.
C) Segurança do paciente.
D) Prevenção de acidentes.
E) Limitação de doses individuais.
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17. Quanto a lei n° 12.764/2012, são diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, exceto:
A) a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa
com transtorno do espectro autista.
B) a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas
com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento
e avaliação.
C) a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno e
suas implicações.
D) o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos epidemiológicos tendentes a
dimensionar a magnitude e as características do problema relativo ao transtorno do espectro
autista no País.
E) a atenção parcial às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista,
objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a
medicamentos e nutrientes.
18. O mecanismo de embaralhamento ou codificação utilizado para proteger a confidencialidade
de dados transmitidos ou armazenados denomina-se:
A) assinatura digital.
B) certificação digital.
C) biometria.
D) criptografia.
E) proxy.
19. Num exame radiológico dos seios da face, a rotina mínima para o estudo é:
A) Perfil e Hirtz.
B) Frontonaso e mentonaso.
C) Reverchon e Towne.
D) Hirtz, Reverchon e Towne.
E) Todas estão corretas.
20. Das incidências de crânio listadas a seguir, a que melhor demonstra as órbitas com menor
ampliação e irradiação nos cristalinos é:
A) Axial submento-vértice.
B) Perfil esquerdo.
C) Ântero-posterior.
D) Semi axial em ântero-posterior.
E) Nenhuma das alternativas.
21. Em uma radiografia do carpo na incidência em perfil interno, qual o correto posicionamento
do 1º dedo da mão?
A) Acima do 2º dedo da mão.
B) O eixo do 1º dedo deve fazer um ângulo de 12 graus com o eixo da mão.
C) Ao lado do 2º dedo da mão.
D) Deve ser de tal maneira que a sua extremidade distal esteja bem próxima do 5º dedo.
E) Nenhuma das alternativas.
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22. Em relação à Portaria nº 453/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
com base no campo de aplicação regulamentar, analise as afirmativas a seguir.
I. Esse regulamento deve ser adotado em todo o território nacional pelas pessoas
jurídicas e físicas, de direito privado e público, envolvidas exclusivamente com a
comercialização de equipamentos de raios-x diagnósticos, componentes e
acessórios.
II. Esse regulamento deve ser adotado em todo o território nacional exclusivamente
pelas pessoas físicas, de direito público, envolvidas com a prestação de serviços
que implicam na utilização raios-x diagnósticos para fins médicos e
odontológicos.
III. Esse regulamento deve ser adotado em todo o território nacional pelas pessoas
jurídicas e físicas, de direito privado e público, envolvidas a utilização dos raiosx diagnósticos nas atividades de pesquisa biomédica e de ensino.
Assinale:
A)
B)
C)
D)
E)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

23. O princípio de otimização da proteção radiológica, de acordo com a Portaria da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde nº 453/98, estabelece:
A) que as instalações e as práticas devem ser planejadas, implantadas e executadas de modo que
a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de
exposições acidentais sejam tão baixos quanto razoavelmente exequíveis, levando-se em
conta fatores sociais e econômicos, além das restrições de doses aplicáveis.
B) os exames de rotina de tórax para fins de internação hospitalar, exceto quando houver
justificativa no contexto clínico, considerando-se os métodos alternativos.
C) que nenhuma prática ou fonte adscrita a uma prática deve ser autorizada, a menos que produza
suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade, de modo a compensar o
detrimento que possa ser causado.
D) que todos os novos tipos de práticas que envolvem exposições médicas devem ser previamente
justificadas antes de serem adotadas em geral.
E) os exames radiológicos para fins empregatícios ou periciais, exceto quando as informações a
serem obtidas possam ser úteis à saúde do indivíduo examinado, ou para melhorar o estado de
saúde da população.
24. Os preceitos da lei n° 7.394/85 regulam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia,
conceituando-se como tal todos os Operadores de Raios X que, profissionalmente, executam
as técnicas, EXCETO:
A) radiológica, no setor de diagnóstico
B) radioterápica, no setor de terapia
C) radioisotópica, no setor de radioisótopos
D) industrial, no setor industrial
E) de infraestrutura
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25. Quanto a Norma Regulamentadora 32, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não;
as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons.
B) Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar
vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto.
C) Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção
individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
D) O empregador deve providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas
limpas e para deposição das usadas.
E) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à
disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o
imediato fornecimento ou reposição.
26. Qual a nomenclatura correta da Norma Regulamentadora 32 do Ministério do Trabalho e
Emprego?
A) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Indústrias
B) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde
C) Segurança e Saúde do Paciente
D) Segurança e Saúde do Trabalhador em Hospitais
E) Proteção dos Profissionais de Saúde
27. Um técnico de radiologia localizou informações em um site da internet por meio do Internet
Explorer 11, em sua configuração padrão, e deseja imprimir o conteúdo da página para
entregar a um cidadão que solicitou informações. O atalho por teclado que permite imprimir
é:
A) Alt + F
B) Alt + P
C) Ctrl + A
D) Ctrl + F
E) Ctrl + P
28. Uma ação que NÃO potencializa o risco de golpes (scam) na Internet e de infecção de
computador por malware é
A) baixar atualizações ou softwares em sites de acesso mais rápido que o do fabricante.
B) entrar em sites para baixar uma faixa musical, álbum ou filmes sem pagar.
C) utilizar a mesma senha complexa em todos os sites que possui cadastro.
D) utilizar Virtual Private Network confiável para acessar a Internet em locais públicos.
E) abrir arquivos anexos no webmail, quando o assunto indicar alta prioridade.
29. Assinale a opção que descreve corretamente um firewall.
A) Um dispositivo de segurança de rede que monitora o tráfego de entrada e saída, e admite ou
bloqueia tráfegos específicos de acordo com as regras de segurança estabelecidas.
B) Um antivírus que atua diretamente na conexão de uma rede interna, protegida, com o mundo
exterior, de acordo com o tipo de malware a ser evitado.
C) Um nome genérico para um conjunto de procedimentos que realizam a autenticação de
usuários de aplicações Web em uma rede protegida.
D) Um processo de criptografia dedicado aos procedimentos de codificação/decodificação do
tráfego de entrada e saída de uma rede protegida.
E) Um servidor de nomes Web, utilizado para converter as palavras que compõem uma URL
para o endereço IP correspondente.
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30. Quanto à Norma Regulamentadora n° 6 (NR 6), assinale a alternativa incorreta, quanto as
responsabilidades do empregador ao uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPI):
A) responsabilizar-se pela guarda e conservação.
B) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.
C) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de
segurança e saúde no trabalho.
D) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação.
E) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado.

________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta.
Além deste caderno de prova, contendo trinta questões objetivas, você receberá do fiscal de
sala: a folha de respostas das questões objetivas.
TEMPO
Você dispõe de 03 horas e 30 minutos para a realização da prova, já incluído o tempo para a
marcação da folha de respostas.
O tempo mínimo para realização da prova é de 01 hora, após é possível retirar-se da sala.
Não será permitido levar o caderno de prova.
INFORMAÇÕES GERAIS
Verifique se o seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso
contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
É permitido o uso somente de caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com
tinta preta ou azul;
Reserve tempo suficiente para o preenchimento da sua folha de repostas. O preenchimento é
de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas em caso de erro;
As respostas rasuradas ou com mais de uma alternativa marcada serão desclassificadas.
NÃO SERÁ PERMITIDO
Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o seu caderno
de prova.
Levantar-se da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.
BOA SORTE!
GABARITO
NOME:_________________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:_____/_____/_______
01

02
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05

06
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08

09

10

11

12

13

14

15
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17
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27
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29

30

Assinatura do candidato: _________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA
1.

O modo verbal em “não digite” expressa um conselho, assim como ocorre com a expressão
destacada em:
A)
B)
C)
D)
E)

Os candidatos que não apresentarem um documento com foto não poderão realizar a prova.
Atenção: não se esqueçam de usar o cinto de segurança também no banco de trás do automóvel.
O morador não autorizou a entrada do técnico para a medição do consumo de gás no imóvel.
Pesquisadores canadenses descobriram que o macarrão não induz o ganho de peso.
Como não haverá expediente bancário na sexta-feira, o boleto poderá ser pago na segunda-feira.

2.

Em qual opção o acento indicador de crase é obrigatório?

A) As músicas e filmes da indústria cultural possibilitaram à pessoas se apaixonarem pelos clichês.
B) Devido à vícios recorrentes de uma “sociedade fissurada”, as pessoas perderam a capacidade
de questionar o sistema.
C) A desatenção à esse crivo da reflexão acarreta, por sua vez, a repetição de idéias prontas.
D) O uso abusivo da linguagem está associado à dois elementos: falta de comprometimento e de
responsabilidades.
E) A relação com o absoluto que se dá por meio de substâncias é semelhante à que foi apresentada
sobre Deus.
3.

Leia o texto “O Retrato”, de Adélia Prado, para responder a pergunta seguinte.
Eu quero a fotografia,
os olhos cheios d´água sob as lentes;
caminhando de terno e gravata,
o braço dado com a filha.
Eu quero a cada vez olhar e dizer:
Estava chorando. E chorar.
Eu quero a dor do homem na festa do casamento,
seu passo guardado, quando pensou:
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a vida é amarga e doce?
Eu quero o que ele viu e aceitou corajoso,
os olhos cheios d´água sob as lentes.
O recurso de estilo que consiste em repetir parte da estrutura frasal, como ocorre no poema, em “Eu
quero....”, quatro vezes, chama-se _______________. Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna:
A) Anacoluto
B) Polissíndeto
C) Onomatopeia
D) Pleonasmo
E) Paralelismo
4. “Amargo e doce” são sensações aplicadas à vida. Trata-se de uma figura de linguagem,
conhecida como:
A) Perífrase
B) Antítese
C) Hipérbole
D) Personificação
E) Gradação

5.
A)
B)
C)
D)
E)

Na frase do terrorista há uma figura de linguagem denominada:
Catacrese
Ironia
Hipérbole
Pleonasmo
Metáfora

6. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase a seguir, no
que se refere à ocorrência da crase, conforme a norma-padrão da língua.
O operador de câmera quis confirmar se estava correta ____ informação de que o número de pessoas
dispostas _____ dedicar-se _____ aulas de matemática havia aumentado.
A) a … a … às
B) à … à … as
C) a … à … à
D) à … a … a
E) a … à … as
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7. Quantos fonemas há na palavra “homem”? Assinale a alternativa que responde corretamente a
essa pergunta:
A) Dois
B) Três
C) Cinco
D) Seis
E) Quatro
8.

Considere as assertivas abaixo sobre acentuação gráfica, letras e fonemas.

I. As palavras ‘irá’ e ‘até’ são acentuadas em virtude da mesma regra, e nenhuma
delas possui mais letras do que fonemas.
II. Tanto em ‘países’ quanto em ‘país’, ocorre ditongo; e, em ambas, o número de
letras difere do número de fonemas.
III. ‘vários’ e ‘funcionário’ continuariam a ser palavras da língua portuguesa caso o
acento fosse retirado.
Quais estão incorretas?
A) Apenas II e III.
B) Apenas I.
C) Apenas II.
D) Apenas III.
E) Apenas I e II.
9.

Leia o cartum para responder à questão.

No contexto do cartum, a fala do operador de câmera dá a entender que, para ele, o outro
personagem havia dito que os espectadores estavam:
A)
B)
C)
D)
E)

Multiplicando números.
Realizando multiplicação.
Se multiplicando.
Resolvendo operações matemáticas.
Obtendo números multiplicados

10. Sobre o trecho “Vejo o piloto que levava uma flor para a noiva”, em termos de análise
sintática, é correto afirmar que a:
A) Segunda oração é uma coordenada sintética explicativa.
B) Segunda oração é adjetiva e poderia ser reescrita transformando-a em uma reduzida de
gerúndio.
C) Segunda oração é adverbial e poderia ser reescrita reduzida em infinitivo.
D) Segunda oração é substantiva e poderia ser reescrita transformando-a em uma reduzida de
particípio.
E) Primeira oração é coordenada em relação à segunda.
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MATEMÁTICA
11. O protocolo de determinado tribunal associa, a cada dia, a ordem de chegada dos processos aos
termos de uma progressão aritmética de razão 2: a cada dia, o primeiro processo que chega recebe
o número 3, o segundo, o número 5, e assim sucessivamente. Se, em determinado dia, o último
processo que chegou ao protocolo recebeu o número 69, então, nesse dia, foram protocolados:
A) 34 processos.
B) 67 processos.
C) 23 processos.
D) 33 processos.
E) 66 processos.
12. No dia 28.11.2017, o site da Fundação Nacional da Saúde, do Ministério da Saúde, publicou a
fala do então ministro daquela pasta em um congresso internacional. De acordo com essa fala, podese concluir que, a cada R$ 50,00 investidos em saneamento, R$ 450,00 são economizados em saúde.
Considerando-se essa informação, para uma economia de R$ 2,88 milhões em saúde, é necessário
um investimento em saneamento de:
A) R$ 330.000,00.
B) R$ 320.000,00.
C) R$ 300.000,00.
D) R$ 310.000,00.
E) R$ 290.000,00.
13. Fernanda parcelou uma televisão em 20 parcelas fixas sem juros. Se ela já pagou 60% das
parcelas, quantas ainda faltam para Fernanda pagar?
A) 4
B) 12
C) 8
D) 10
E) 6
14. Um nutricionista recomendou que Dona Joana prepara-se a mamadeira do seu filho com 120
ml de solução nutritiva e 30 ml de leite. A taxa percentual de leite na mamadeira é de:
A) 15%.
B) 18%.
C) 20%.
D) 30%.
E) 55%.
15. Concede-se 10% de desconto em determinado produto, valendo por uma quinzena. Na quinzena
seguinte majora- se o preço do mesmo produto em 10% em relação ao preço que vinha sendo
praticado. Comparando o preço inicial com o preço do produto após as duas transações, é correto
afirmar que:
A) O preço do produto se manteve igual.
B) O preço do produto diminuiu 1%.
C) O preço do produto aumentou 4%.
D) O preço do produto diminuiu 2%.
E) O preço do produto aumentou 3%.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. O Capítulo I do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem detalha sobre os Direitos
dos profissionais. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física
e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção
dos direitos dos profissionais de enfermagem, salvo em situações de emergência.
( ) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade,
necessárias ao exercício profissional.
( ) Ter acesso, pelos meios de informação disponíveis, às diretrizes políticas,
normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração.
( ) Suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não
oferecer condições seguras para o exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação
vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar
imediatamente a sua decisão por escrito ou por meio de correio eletrônico à sua
instituição.

Assinale a sequência correta:
A) V, V, F, F.
B) V, F, F, V.
C) F, V, V, F.
D) F, F, V, V.
E) Nenhuma das anteriores está correta.
17.
A)
B)
C)
D)
E)

A higiene oral em pacientes em ventilação mecânica deverá ser realizada com:
Pasta de dente.
Clorexedina oral a 0,5%.
Clorexedina degermante.
Enxaguatório bucal.
Clorexedina oral a 0,12%.

18. O tétano acidental é uma infecção aguda e grave causada pelo Clostridium tetani. Sobre esta
doença, assinale a afirmativa INCORRETA:
A) Não é uma doença contagiosa.
B) O agente etiológico é um vírus.
C) A vacinação é uma das medidas de controle da doença.
D) Tem como sintomas, além de outros, as contraturas paroxísticas.
E) Os esporos do agente etiológico são encontrados no solo e nas fezes de animais como cavalos.
19. Foi prescrito Insulina NPH 40UI antes do desjejum. Na unidade temos disponível frasco de
Insulina NPH de 100UI/ml e seringa de 3ml, quanto devo aspirar? Assinale a alternativa correta:
A) 0,2 ml.
B) 0,4 ml.
C) 1,0 ml.
D) 1,2 ml.
E) 1,4 ml.
20. Na assistência de enfermagem a um paciente na unidade de urgência e emergência com
diagnóstico de infecção urinária, dentre os cuidados a serem prestados pelo Técnico de Enfermagem
estão:
A) Realizar a consulta de enfermagem e aferir os sinais vitais.
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B) Elaborar a prescrição dos cuidados de enfermagem e dividir as responsabilidades com os
demais membros da equipe.
C) Aferir os sinais vitais, instruir o paciente sobre os cuidados preventivos para infecção urinária.
D) Instruir o paciente sobre os cuidados preventivos para infecção urinária, passar sonda vesical
de alívio para colher amostra de urina para exame.
E) Nenhuma das anteriores são cuidados do Técnico de Enfermagem.
21. Um Técnico de Enfermagem, ao assumir o plantão na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas,
toma conhecimento que um perigoso detento se encontra internado. Ao saber que ficará responsável
pelos cuidados de enfermagem a serem prestados ao paciente, ele se recusa a fazê-los, alegando que
não concorda em ajudar um indivíduo que causou males a pessoas inocentes. Considerando os
direitos e deveres elencados no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a atitude tomada
pelo Técnico de Enfermagem:
A) Está correta porque fere os preceitos éticos e morais do profissional.
B) Fere o código porque o profissional deve prestar assistência de enfermagem sem discriminação
de qualquer natureza.
C) Está correta porque o profissional, diante do medo, poderia ficar inseguro em relação ao cuidado
e acarretar danos ao paciente.
D) Está respaldada pelo código, uma vez que é um direito do profissional se recusar a prestar
atendimento a pessoas que julga não merecer ajuda.
E) Deve ser avaliada pela chefia imediata que dirá se está correta ou não, levando em consideração
as normas e rotinas da Instituição.
22. Para a adequada aferição da pressão arterial são necessários alguns procedimentos. Marque V
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Ajustar o manguito selecionado firmemente no braço, cerca de 2 a 3 cm acima da
fossa antecubital, centralizar a bolsa de borracha sobre a artéria braquial.
( ) Manter o braço na altura do coração (altura do 4° espaço intercostal).
( ) Inflar rapidamente o manguito, de 2 em 2 mmHg, até ultrapassar 15 a 20 mmHg
do nível estimado da pressão sistólica.
( ) Determinar a pressão sistólica no momento do aparecimento do primeiro som,
seguido de batidas regulares.
Assinale a alternativa correta:
A) V, F, F, V.
B) V, V, V, V.
C) V, V, F, V.
D) F, V, V, F.
E) Nenhuma das anteriores está correta.
23. As 06 Metas Internacionais de Segurança do Paciente foram estabelecidas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e preconizadas pela Joint Commission Internacional (JCI). Uma delas é
a identificação correta do paciente, que tem o objetivo de reduzir ao máximo a ocorrência de falhas
durante a assistência. São diversas as formas de identificar o paciente e cada instituição de saúde.
Assinale a alternativa correta:
A) É importante reconfirmar periodicamente com o paciente, responsável legal e/ou acompanhante
as informações sobre os seus dados como nome completo, data de nascimento e doença que está
tratando, principalmente antes de procedimentos invasivos, na transferência do paciente para outra
unidade e no encaminhamento para a realização de exames e tratamentos.
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B) A identificação deve ser efetuada já no início do seu atendimento médico, para cumprir
rigorosamente esta meta, a maioria das instituições definem como hora ouro da identificação do
paciente no momento que o médico o avalia, assim o profissional pode preencher corretamente os
seus dados na pulseira de identificação, tais como nome completo, idade e doença que está sendo
tratada. É imprescindível que o registro sobre a existência de alergias esteja na mesma pulseira.
C) É facultativo ao paciente apresentar documento de identificação para o atendimento em
Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas). Por isso, ao cumprir a meta de identificação do
paciente, muitas vezes, se torna inviável nestas instituições. Diante de dúvida sobre qualquer dado
referido pelo paciente ou na ausência de algum dos dados obrigatórios, a estratégia mais utilizada
pelos profissionais é questioná-lo em vários momentos do atendimento para que seja confirmada a
veracidade das informações. Se ocorrer dúvida, a recomendação da OMS é que seja registrado
somente o primeiro nome na pulseira de identificação e um profissional da enfermagem o
acompanhe durante toda a sua permanência, desta forma não existirão riscos de falhas na assistência.
D) As formas de identificação do paciente mais utilizadas nas instituições são: pulseiras adesivas
colocadas no braço de crianças e adultos e tornozelo dos bebês; etiquetas afixadas na roupa; etiqueta
ou pulseira com código de barras contendo todos os seus dados. Os dados registrados devem ser
padronizados pela instituição, sendo no mínimo o nome completo e a data de nascimento, em alguns
serviços registra-se o número de prontuário também. No caso de bebês e crianças, o registro do
nome da mãe também é realizado. Nos casos de pacientes admitidos inconscientes sem documento
de identificação, recomenda-se o registro do número do prontuário, sexo, idade e peso aproximados
até a identificação correta do paciente.
E) Nenhuma das anteriores está correta.
24. Quanto ao uso adequado de Equipamento de Proteção Individual (EPI), existem diversas
normas que estabelecem como obrigatório para técnicos de enfermagem. Assinale a alternativa
incorreta:
A) Viseira ou Face Shield e óculos de proteção foram estabelecidos como obrigatórios em alguns
procedimentos com a pandemia do novo coronavírus, no primeiro trimestre de 2020. Em
procedimentos que geram aerossóis como intubação orotraqueal, coleta de amostra através da
orofaringe e aspiração orotraqueal estão entre estes procedimentos.
B) A máscara cirúrgica é utilizada pelos técnicos de enfermagem para proteção das gotículas e
devem ser utilizadas durante toda a jornada de trabalho do profissional. Durante o trabalho na
assistência ao paciente, não podem ser substituídas pela máscara de tecido.
C) A luvas utilizadas no Centro de Material e Esterilização (CME) para a pré-lavagem dos artigos
são as emborrachadas e devem ser sempre de cano longo. Durante este procedimento, o técnico de
enfermagem não pode substitui-la pela luva de procedimento descartável.
D) Os uniformes como pijamas cirúrgicos não são considerados EPI, mesmo sendo vestimentas
padronizadas pelas instituições, deve-se utilizar o avental descartável com gramatura mínima de 30
g/m² para precaução padrão de contato e, durante a pandemia do novo coronavírus, em
procedimentos aos pacientes com vômito ou secreção, deve-se utilizar o avental descartável
impermeável.
E) Nenhuma das anteriores está correta.
25. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre vários
casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Tratava-se de uma nova cepa (tipo) de
coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. Ao todo, sete coronavírus
humanos (HCoVs) já foram identificados: HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoVHKU1, SARS-COV (que causa síndrome respiratória aguda grave), MERS-COV (que causa
síndrome respiratória do Oriente Médio) e o, mais recente, novo coronavírus (que no início foi
temporariamente nomeado 2019-nCoV e, em 11 de fevereiro de 2020, recebeu o nome de SARS-
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CoV-2). Esse novo coronavírus é responsável por causar a doença COVID-19. Sobre esta doença,
assinale a alternativa correta:
A) Inicialmente só atingia adultos, especialmente os idosos, por isso as crianças menores de 02
anos não eram obrigadas a utilizar máscara.
B) Inicialmente, os idosos foram os atingidos por fazerem parte de uma população mais suscetível,
devido as doenças existentes nesta faixa etária.
C) Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma
emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII).
D) O termo “pandemia” se refere à distribuição geográfica de uma doença grave, por isso a SARSCoV-2 foi reconhecida com uma pandemia mundial.
E) As alternativas “a”, “c” e “d” incorretas.
26. Sobre as vacinas Covid-19, assinale a alternativa que destaca um MITO:
A) Todas as vacinas passam por fases de estudo clínico antes de serem aprovadas para uso na
população e, somente as aprovadas, e estão em uso somente as que foram recomendadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).
B) Vacinar-se contra a Covid-19 é melhor do que contrair a doença e adquirir imunidade natural.
Ela criará imunidade e evitará muitos casos graves e mortes.
C) Se a vacina contra a Covid-19 aplicada requer 02 doses, é importante receber a segunda dose
da mesma vacina. Apenas uma dose não garante a proteção esperada.
D) As vacinas contra a Covid-19 não causam a doença, mas podem causar efeitos secundários
leves a graves, que são as respostas do sistema imunológico à vacina. Casos de Acidente Vascular
Cerebral (AVC) em pacientes, atribuídos a vacina, estão sendo confirmados pela OMS.
E) Nenhuma das anteriores destaca um MITO sobre as vacinas.
27. Em relação à administração de medicamentos, assinale a alternativa correta:
A) Deve-se ler o rótulo do medicamento duas vezes antes de prepará-lo.
B) Pelo código de ética do profissional de Enfermagem está proibido administrar medicamentos
sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de erros.
C) Ao aplicar medicamento por via subcutânea, em indivíduo eutrófico, utilizando seringa de 1
mL e agulha 13 × 4,5 mm, deve-se introduzir a agulha no ângulo de 90º.
D) As vias de administração não parenterais têm absorção mais lenta que as vias parenterais.
E) Todas as alternativas estão corretas.
28. O cálculo de gotejamento da medicação é um dos pontos fundamentais para garantir a correta
dose ao paciente conforme a medicação prescrita pelo médico. Esse processo pode viabilizar a
efetividade ou causar danos ao paciente, por isso é essencial calcular adequadamente o gotejamento
dos medicamentos administrados e escolher o equipo ideal para cada tipo de tratamento, além de
acompanhar a resposta do paciente. Dessa forma, a equipe de enfermagem terá a certeza de que o
medicamento está sendo administrado na velocidade preconizada pela prescrição médica e qualquer
anormalidade será imediatamente relatada ao médico. Conhecendo os equipos mais utilizados no
ambiente hospitalar, o técnico de enfermagem deve saber também que a versão macrogotas equivale
a _________ gotas/ml, enquanto o tipo microgotas equivale a _________ gotas/ml. Assinale a
alternativa correta:
A) 30 e 80.
B) 10 e 40.
C) 20 e 60.
D) 20 e 40.
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
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29. O técnico de enfermagem recebeu a prescrição para o paciente A.M.B. com 10mg de Decadron
de 8/8 horas. Na unidade tem frasco de 4mg/ml de 2,5 ml. Quanto(s) frasco(s) o paciente receberá
durante 3 dias?
A) 1 frasco.
B) 5 frascos.
C) 3 frascos.
D) 9 frascos.
E) 6 frascos.
30. Enumere a sequência abaixo, em ordem de prioridade de 1 à 5, quanto a avaliação inicial da
vítima de trauma:
( ) Ventilação (verificação da respiração)
( ) Incapacidade (avaliação do estado neurológico)
( ) Via aérea (manutenção da permeabilidade das vias aéreas)
( ) Exposição (remoção das roupas e avaliação completa)
( ) Circulação (verificação do pulso e de presença de hemorragias)
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, começando pela avaliação mais prioritária até
a menos prioritária:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 3, 2, 4, 5.
2, 4, 1, 5, 3.
3, 1, 5, 2, 4.
4, 2, 3, 1, 5.
5, 3, 1, 2, 4.

________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta.
Além deste caderno de prova, contendo trinta questões objetivas, você receberá do fiscal de
sala: a folha de respostas das questões objetivas.
TEMPO
Você dispõe de 03 horas e 30 minutos para a realização da prova, já incluído o tempo para a
marcação da folha de respostas.
O tempo mínimo para realização da prova é de 01 hora, após é possível retirar-se da sala.
Não será permitido levar o caderno de prova.
INFORMAÇÕES GERAIS
Verifique se o seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso
contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
É permitido o uso somente de caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com
tinta preta ou azul;
Reserve tempo suficiente para o preenchimento da sua folha de repostas. O preenchimento é
de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas em caso de erro;
As respostas rasuradas ou com mais de uma alternativa marcada serão desclassificadas.
NÃO SERÁ PERMITIDO
Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o seu caderno
de prova.
Levantar-se da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.
BOA SORTE!

GABARITO
NOME:_________________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:_____/_____/_______
01

02
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04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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23

24

25

26

27

28

29

30

Assinatura do candidato: _________________________________________

PROCESSO SELETIVO – UPA CARAZINHO EDITAL 001/2021
CARGO: RECEPCIONISTA

LÍNGUA PORTUGUESA
1.

O modo verbal em “não digite” expressa um conselho, assim como ocorre com a expressão
destacada em:
A) Os candidatos que não apresentarem um documento com foto não poderão realizar a prova.
B) Atenção: não se esqueçam de usar o cinto de segurança também no banco de trás do
automóvel.
C) O morador não autorizou a entrada do técnico para a medição do consumo de gás no imóvel.
D) Pesquisadores canadenses descobriram que o macarrão não induz o ganho de peso.
E) Como não haverá expediente bancário na sexta-feira, o boleto poderá ser pago na segundafeira.

2. Em qual opção o acento indicador de crase é obrigatório?
A) As músicas e filmes da indústria cultural possibilitaram à pessoas se apaixonarem pelos
clichês.
B) Devido à vícios recorrentes de uma “sociedade fissurada”, as pessoas perderam a capacidade
de questionar o sistema.
C) A desatenção à esse crivo da reflexão acarreta, por sua vez, a repetição de idéias prontas.
D) O uso abusivo da linguagem está associado à dois elementos: falta de comprometimento e de
responsabilidades.
E) A relação com o absoluto que se dá por meio de substâncias é semelhante à que foi apresentada
sobre Deus.
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3. Leia o texto “O Retrato”, de Adélia Prado, para responder a pergunta seguinte.
Eu quero a fotografia,
os olhos cheios d´água sob as lentes;
caminhando de terno e gravata,
o braço dado com a filha.
Eu quero a cada vez olhar e dizer:
Estava chorando. E chorar.
Eu quero a dor do homem na festa do
casamento,
seu passo guardado, quando pensou:
a vida é amarga e doce?
Eu quero o que ele viu e aceitou corajoso,
os olhos cheios d´água sob as lentes.

O recurso de estilo que consiste em repetir parte da estrutura frasal, como ocorre no poema, em
“Eu quero....”, quatro vezes, chama-se _______________. Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna:
A) Anacoluto
B) Polissíndeto
C) Onomatopeia
D) Pleonasmo
E) Paralelismo
4. “Amargo e doce” são sensações aplicadas à vida. Trata-se de uma figura de linguagem,
conhecida como:
A) Perífrase
B) Antítese
C) Hipérbole
D) Personificação
E) Gradação
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5. Na frase do terrorista há uma figura de linguagem denominada:
A) Catacrese
B) Ironia
C) Hipérbole
D) Pleonasmo
E) Metáfora

6. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase a seguir, no
que se refere à ocorrência da crase, conforme a norma-padrão da língua.
O operador de câmera quis confirmar se estava correta ____ informação de que o número de
pessoas dispostas _____ dedicar-se _____ aulas de matemática havia aumentado.
A) a … a … às
B) à … à … as
C) a … à … à
D) à … a … a
E) a … à … as

7. Quantos fonemas há na palavra “homem”? Assinale a alternativa que responde corretamente
a essa pergunta:
A) Dois
B) Três
C) Cinco
D) Seis
E) Quatro
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8. Considere as assertivas abaixo sobre acentuação gráfica, letras e fonemas.
I. As palavras ‘irá’ e ‘até’ são acentuadas em virtude da mesma regra, e nenhuma delas
possui mais letras do que fonemas.
II. Tanto em ‘países’ quanto em ‘país’, ocorre ditongo; e, em ambas, o número de
letras difere do número de fonemas.
III. ‘vários’ e ‘funcionário’ continuariam a ser palavras da língua portuguesa caso o
acento fosse retirado.

Quais estão incorretas?
A) Apenas II e III.
B) Apenas I.
C) Apenas II.
D) Apenas III.
E) Apenas I e II.

9. Leia o cartum para responder à questão.

No contexto do cartum, a fala do operador de câmera dá a entender que, para ele, o outro
personagem havia dito que os espectadores estavam:
A) Multiplicando números.
B) Realizando multiplicação.
C) Se multiplicando.
D) Resolvendo operações matemáticas.
E) Obtendo números multiplicados
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10. Sobre o trecho “Vejo o piloto que levava uma flor para a noiva”, em termos de análise
sintática, é correto afirmar que a:
A) Segunda oração é uma coordenada sintética explicativa.
B) Segunda oração é adjetiva e poderia ser reescrita transformando-a em uma reduzida de
gerúndio.
C) Segunda oração é adverbial e poderia ser reescrita reduzida em infinitivo.
D) Segunda oração é substantiva e poderia ser reescrita transformando-a em uma reduzida de
particípio.
E) Primeira oração é coordenada em relação à segunda.

MATEMÁTICA

11. O protocolo de determinado tribunal associa, a cada dia, a ordem de chegada dos processos
aos termos de uma progressão aritmética de razão 2: a cada dia, o primeiro processo que chega
recebe o número 3, o segundo, o número 5, e assim sucessivamente. Se, em determinado dia,
o último processo que chegou ao protocolo recebeu o número 69, então, nesse dia, foram
protocolados:
A) 34 processos.
B) 67 processos.
C) 23 processos.
D) 33 processos.
E) 66 processos.

12. No dia 28.11.2017, o site da Fundação Nacional da Saúde, do Ministério da Saúde, publicou
a fala do então ministro daquela pasta em um congresso internacional. De acordo com essa
fala, pode-se concluir que, a cada R$ 50,00 investidos em saneamento, R$ 450,00 são
economizados em saúde. Considerando-se essa informação, para uma economia de R$ 2,88
milhões em saúde, é necessário um investimento em saneamento de:
A) R$ 330.000,00.
B) R$ 320.000,00.
C) R$ 300.000,00.
D) R$ 310.000,00.
E) R$ 290.000,00.
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13. Fernanda parcelou uma televisão em 20 parcelas fixas sem juros. Se ela já pagou 60% das
parcelas, quantas ainda faltam para Fernanda pagar?
A) 4
B) 12
C) 8
D) 10
E) 6

14. Um nutricionista recomendou que Dona Joana preparasse a mamadeira do seu filho com 120
ml de solução nutritiva e 30 ml de leite. A taxa percentual de leite na mamadeira é de:
A) 15%.
B) 18%.
C) 20%.
D) 30%.
E) 55%.

15. Concede-se 10% de desconto em determinado produto, valendo por uma quinzena. Na
quinzena seguinte majora- se o preço do mesmo produto em 10% em relação ao preço que
vinha sendo praticado. Comparando o preço inicial com o preço do produto após as duas
transações, é correto afirmar que:
A) O preço do produto se manteve igual.
B) O preço do produto diminuiu 1%.
C) O preço do produto aumentou 4%.
D) O preço do produto diminuiu 2%.
E) O preço do produto aumentou 3%.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. De acordo com a Lei Federal 8.069/90, Estatuto da Criança e do adolescente, qual das
alternativas abaixo está incorreta?
A) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
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B) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária. e
C) Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto da Criança e do
Adolescente às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.
D) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por
ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
E) Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade completos, e adolescente aquela entre
doze e dezoito anos de idade.

17. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais
garantidos na Constituição e nas leis. Ainda, o art. 16 do Estatuto da Criança e Adolescente –
ECA – afirma que o direito à liberdade compreende, dentre outros, os seguintes:
A) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, sem restrições.
B) participar da vida familiar e comunitária, com restrições.
C) participar da vida política sem restrições.
D) opinião e expressão.
E) crença e culto religioso dentro da escola.

18. De acordo com a Política Nacional de Humanização/Humaniza SUS do Ministério da Saúde,
humanizar se traduz em:
A) inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado.
B) reunir recursos e tecnologia de alta complexidade.
C) melhorias relacionadas aos ambientes de atendimento, prioritariamente.
D) melhoria nos indicadores de estruturas e processos administrativos.
E) mudanças construídas por grupos isolados de trabalho.
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19. Márcio está com dois documentos abertos, um no Microsoft Excel 2013, em português, e um
no Microsoft Word 2013, também em português. Não há nenhum outro software ou janela
aberta além das que contém os dois documentos. Na planilha do Excel que está editando,
selecionou um valor e deseja rapidamente copiá-lo para a posição em que deixou o cursor no
documento do Word. Para isso, Márcio deverá utilizar a sequência de atalhos:
A) Ctrl + X

Ctrl + Tab

Ctrl + Alt + V

B) Ctrl + X

Alt + Tab

Ctrl + V

C) Ctrl + C

Alt + Tab

Ctrl + V

D) Ctrl + C

F5

E) Ctrl + C

Ctrl + Tab

Ctrl + V
Ctrl + V

20. O mecanismo de embaralhamento ou codificação utilizado para proteger a confidencialidade
de dados transmitidos ou armazenados denomina-se:
A) assinatura digital.
B) certificação digital.
C) biometria.
D) criptografia.
E) proxy.

21. Sobre a lei n° 8.142/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na Gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde, assinale a alternativa INCORRETA:
A) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
E) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na
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formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
22. Sobre o que dispõe a Norma Regulamentadora n° 6 (NR 6) – Equipamentos de Proteção
Individual, assinale a alternativa correta:
A) Considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso
individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a
segurança e a saúde no trabalho.
B) Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por
dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer
simultaneamente e que não sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
C) O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, não poderá ser
posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo
órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego.
D) A empresa não é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco
aos colaboradores.
E) Nas empresas obrigadas a constituir SESMT, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado
ao risco, mediante orientação de qualquer profissional, não sendo necessariamente
tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores
usuários.

23. Qual a nomenclatura correta da Norma Regulamentadora 32 do Ministério do Trabalho e
Emprego?
A) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Indústrias
B) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde
C) Segurança e Saúde do Paciente
D) Segurança e Saúde do Trabalhador em Hospitais
E) Proteção dos Profissionais de Saúde

24. No ambiente de saúde, é vedado ao profissional, exceto:
A) o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.
B) o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
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C) a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim.
D) o uso de calçados abertos.
E) uso de calçados fechados nas laterais, calcanhar e peito do pé.

25. Com objetivo de trazer qualidade no serviço prestado ao usuário, o HumanizaSUS possui
ferramentas com a capacidade de fortalecer redes, e criar vínculos entre usuários, profissionais
e gestores. Para o Ministério da Saúde, humanizar traduz:
A) a inclusão das diferenças nos processos e no cuidado, através da comunicação efetiva.
B) busca descontruir as relações de trabalho através do distanciamento e da falta de comunicação
entre as pessoas.
C) o acolhimento não necessita ser de modo qualificado.
D) o usuário não precisa ser ouvido para ser atendido com efetividade no serviço.
E) a instituição não precisa garantir o acesso ao usuário com responsabilização e resolutividade
dos serviços.

26. Marque o item em que aparecem três exemplos de expressões informais que devem ser
EVITADAS no atendimento a pacientes:
A) “tá firmeza”, “valeu” e “em que posso ser útil”
B) “volte sempre”, “obrigado” e “conte conosco”
C) “valeu”, “fique frio” e “falou”
D) “estamos à disposição”, “volte sempre” e “beleza”
E) “obrigado”, “estamos a disposição” e “valeu”
27. O “bom atendimento” é aquele que procura verdadeiramente atender às expectativas do
público. Por isso, é bom ter em mente que ele é, antes de tudo, a razão do seu trabalho. Ao
atender o público, é necessário informar e esclarecer as dúvidas, além de agilizar o
atendimento e eventualmente acalmar os ânimos quando necessário.
Com relação a postura que devemos ter ao atender o público, analise os itens abaixo:
I. Preste atenção: não apenas ouça as pessoas, mas esforce-se para entender o real significado
do que dizem.
II. Seja gentil, atencioso e disposto.
III. Use palavras simpáticas no relacionamento diário com as pessoas à sua volta: “Bom dia”,
“Por favor”, “Com licença”, etc.
IV. Não se refira à pessoa como apelidos carinhosos, como "querido" ou "amigo".
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V. Às vezes, as reclamações da pessoa atendida são improcedentes, porque estão em
desacordo com os procedimentos da instituição. Se isso ocorrer, explique a situação em
termos claros e simples.
VI. Trabalhe em equipe: coopere com os outros colegas e mantenha relacionamentos
positivos e improdutivos com outros funcionários, sejam eles do mesmo grupo ou de
diferentes setores.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Apenas o item I está incorreto.
B) Os itens I e IV estão incorretos.
C) Os itens IV e VI estão incorretos.
D) Apenas o item VI está incorreto.
E) Todos os itens estão corretos.

28. O atendimento telefônico requer mais concentração do que uma conversa ao vivo. Sobre este
assunto, classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F):
( ) Seja cordial. Pergunte o nome da pessoa: “Quem quer falar, por favor?”. Nunca
diga: “Quem fala?”, “Quem é?”, “Quem gostaria?”.
( ) Procure ter à mão tudo o que você precisa, como caneta, papel e relação de
ramais.
( ) Ao falar pelo telefone, esqueça seus problemas pessoais. Sua voz deve soar
calma e agradável.
( ) O telefone da instituição deve ser usado para assuntos de cunho profissional e
pessoal.
( ) Evite deixar a pessoa esperando na linha.
( ) Se necessário, explique novamente, de outra maneira, até que a pessoa entenda
a mensagem.
( ) Ao receber recado de que alguém lhe procurou durante uma ausência, não deixe
de retornar a ligação.
Assinale a sequência CORRETA:
A) V, V, V, V, V, V, V
B) F, V, V, V, V, V, V
C) F, V, V, F, V, V, V
D) V, V, V, F, F, V, V
E) V, V, V, F, V, V, V
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29. Para aumentar a eficácia do Tribunal, foi contratado um consultor com o objetivo de melhorar
todas as funções administrativas de determinado setor. Uma dessas funções administrativas
tem dupla atribuição: monitorar as atividades planejadas, assegurando que sejam executadas
conforme planejado, e corrigir os desvios, a partir de medidas corretivas. Tal função
administrativa é:
A) o planejamento
B) a organização
C) a direção
D) o controle
E) a execução

30. Quanto a Norma Regulamentadora 32, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não;
as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons.
B) Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar
vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto.
C) Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção
individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
D) O empregador deve providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas
e para deposição das usadas.
E) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição
em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato
fornecimento ou reposição.

________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta.
Além deste caderno de prova, contendo trinta questões objetivas, você receberá do fiscal de
sala: a folha de respostas das questões objetivas.
TEMPO
Você dispõe de 03 horas e 30 minutos para a realização da prova, já incluído o tempo para a
marcação da folha de respostas.
O tempo mínimo para realização da prova é de 01 hora, após é possível retirar-se da sala.
Não será permitido levar o caderno de prova.
INFORMAÇÕES GERAIS
Verifique se o seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso
contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
É permitido o uso somente de caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com
tinta preta ou azul;
Reserve tempo suficiente para o preenchimento da sua folha de repostas. O preenchimento é
de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas em caso de erro;
As respostas rasuradas ou com mais de uma alternativa marcada serão desclassificadas.
NÃO SERÁ PERMITIDO
Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o seu caderno
de prova.
Levantar-se da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.
BOA SORTE!

GABARITO
NOME:_________________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:_____/_____/_______
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LÍNGUA PORTUGUESA
1.

O modo verbal em “não digite” expressa um conselho, assim como ocorre com a expressão
destacada em:
A) Os candidatos que não apresentarem um documento com foto não poderão realizar a prova.
B) Atenção: não se esqueçam de usar o cinto de segurança também no banco de trás do
automóvel.
C) O morador não autorizou a entrada do técnico para a medição do consumo de gás no imóvel.
D) Pesquisadores canadenses descobriram que o macarrão não induz o ganho de peso.
E) Como não haverá expediente bancário na sexta-feira, o boleto poderá ser pago na segundafeira.
2. Em qual opção o acento indicador de crase é obrigatório?
A) As músicas e filmes da indústria cultural possibilitaram à pessoas se apaixonarem pelos
clichês.
B) Devido à vícios recorrentes de uma “sociedade fissurada”, as pessoas perderam a capacidade
de questionar o sistema.
C) A desatenção à esse crivo da reflexão acarreta, por sua vez, a repetição de idéias prontas.
D) O uso abusivo da linguagem está associado à dois elementos: falta de comprometimento e de
responsabilidades.
E) A relação com o absoluto que se dá por meio de substâncias é semelhante à que foi apresentada
sobre Deus.
3. Leia o texto “O Retrato”, de Adélia Prado, para responder a pergunta seguinte.
Eu quero a fotografia,
os olhos cheios d´água sob as lentes;
caminhando de terno e gravata,
o braço dado com a filha.
Eu quero a cada vez olhar e dizer:
Estava chorando. E chorar.
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Eu quero a dor do homem na festa do
casamento,
seu passo guardado, quando pensou:
a vida é amarga e doce?
Eu quero o que ele viu e aceitou corajoso,
os olhos cheios d´água sob as lentes.
O recurso de estilo que consiste em repetir parte da estrutura frasal, como ocorre no poema, em
“Eu quero....”, quatro vezes, chama-se _______________. Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna:
A)
B)
C)
D)
E)

Anacoluto
Polissíndeto
Onomatopeia
Pleonasmo
Paralelismo

4. “Amargo e doce” são sensações aplicadas à vida. Trata-se de uma figura de linguagem,
conhecida como:
A) Perífrase
B) Antítese
C) Hipérbole
D) Personificação
E) Gradação

5. Na frase do terrorista há uma figura de linguagem denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

Catacrese
Ironia
Hipérbole
Pleonasmo
Metáfora

6. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase a seguir, no
que se refere à ocorrência da crase, conforme a norma-padrão da língua.
O operador de câmera quis confirmar se estava correta ____ informação de que o número de
pessoas dispostas _____ dedicar-se _____ aulas de matemática havia aumentado.
A) a … a … às
B) à … à … as
C) a … à … à
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D) à … a … a
E) a … à … as
7. Quantos fonemas há na palavra “homem”? Assinale a alternativa que responde corretamente
a essa pergunta:
A) Dois
B) Três
C) Cinco
D) Seis
E) Quatro
8. Considere as assertivas abaixo sobre acentuação gráfica, letras e fonemas.
I. As palavras ‘irá’ e ‘até’ são acentuadas em virtude da mesma regra, e nenhuma delas
possui mais letras do que fonemas.
II. Tanto em ‘países’ quanto em ‘país’, ocorre ditongo; e, em ambas, o número de
letras difere do número de fonemas.
III. ‘vários’ e ‘funcionário’ continuariam a ser palavras da língua portuguesa caso o
acento fosse retirado.
Quais estão incorretas?
A)
B)
C)
D)
E)

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

9. Leia o cartum para responder à questão.

No contexto do cartum, a fala do operador de câmera dá a entender que, para ele, o outro
personagem havia dito que os espectadores estavam:
A)
B)
C)
D)
E)

Multiplicando números.
Realizando multiplicação.
Se multiplicando.
Resolvendo operações matemáticas.
Obtendo números multiplicados
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10. Sobre o trecho “Vejo o piloto que levava uma flor para a noiva”, em termos de análise
sintática, é correto afirmar que a:
A) Segunda oração é uma coordenada sintética explicativa.
B) Segunda oração é adjetiva e poderia ser reescrita transformando-a em uma reduzida de
gerúndio.
C) Segunda oração é adverbial e poderia ser reescrita reduzida em infinitivo.
D) Segunda oração é substantiva e poderia ser reescrita transformando-a em uma reduzida de
particípio.
E) Primeira oração é coordenada em relação à segunda.
MATEMÁTICA
11. O protocolo de determinado tribunal associa, a cada dia, a ordem de chegada dos processos
aos termos de uma progressão aritmética de razão 2: a cada dia, o primeiro processo que chega
recebe o número 3, o segundo, o número 5, e assim sucessivamente. Se, em determinado dia,
o último processo que chegou ao protocolo recebeu o número 69, então, nesse dia, foram
protocolados:
A) 34 processos.
B) 67 processos.
C) 23 processos.
D) 33 processos.
E) 66 processos.
12. No dia 28.11.2017, o site da Fundação Nacional da Saúde, do Ministério da Saúde, publicou
a fala do então ministro daquela pasta em um congresso internacional. De acordo com essa
fala, pode-se concluir que, a cada R$ 50,00 investidos em saneamento, R$ 450,00 são
economizados em saúde. Considerando-se essa informação, para uma economia de R$ 2,88
milhões em saúde, é necessário um investimento em saneamento de:
A) R$ 330.000,00.
B) R$ 320.000,00.
C) R$ 300.000,00.
D) R$ 310.000,00.
E) R$ 290.000,00.
13. Fernanda parcelou uma televisão em 20 parcelas fixas sem juros. Se ela já pagou 60% das
parcelas, quantas ainda faltam para Fernanda pagar?
A) 4
B) 12
C) 8
D) 10
E) 6
14. Um nutricionista recomendou que Dona Joana preparasse a mamadeira do seu filho com 120
ml de solução nutritiva e 30 ml de leite. A taxa percentual de leite na mamadeira é de:
A) 15%.
B) 18%.
C) 20%.
D) 30%.
E) 55%.
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15. Concede-se 10% de desconto em determinado produto, valendo por uma quinzena. Na
quinzena seguinte majora- se o preço do mesmo produto em 10% em relação ao preço que
vinha sendo praticado. Comparando o preço inicial com o preço do produto após as duas
transações, é correto afirmar que:
A) O preço do produto se manteve igual.
B) O preço do produto diminuiu 1%.
C) O preço do produto aumentou 4%.
D) O preço do produto diminuiu 2%.
E) O preço do produto aumentou 3%.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. De acordo com a Lei Federal 8.069/90, Estatuto da Criança e do adolescente, qual das
alternativas abaixo está incorreta?
A) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
B) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária. e
C) Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto da Criança e do
Adolescente às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.
D) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por
ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
E) Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade completos, e adolescente aquela entre
doze e dezoito anos de idade.
17. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais
garantidos na Constituição e nas leis. Ainda, o art. 16 do Estatuto da Criança e Adolescente –
ECA – afirma que o direito à liberdade compreende, dentre outros, os seguintes:
A) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, sem restrições.
B) participar da vida familiar e comunitária, com restrições.
C) participar da vida política sem restrições.
D) opinião e expressão.
E) crença e culto religioso dentro da escola.
18. De acordo com a Política Nacional de Humanização/Humaniza SUS do Ministério da Saúde,
humanizar se traduz em:
A) inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado.
B) reunir recursos e tecnologia de alta complexidade.
C) melhorias relacionadas aos ambientes de atendimento, prioritariamente.
D) melhoria nos indicadores de estruturas e processos administrativos.
E) mudanças construídas por grupos isolados de trabalho.
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19. Márcio está com dois documentos abertos, um no Microsoft Excel 2013, em português, e um
no Microsoft Word 2013, também em português. Não há nenhum outro software ou janela
aberta além das que contém os dois documentos. Na planilha do Excel que está editando,
selecionou um valor e deseja rapidamente copiá-lo para a posição em que deixou o cursor no
documento do Word. Para isso, Márcio deverá utilizar a sequência de atalhos:
A) A)Ctrl + X
Ctrl + Tab
Ctrl + Alt + V
B) B) Ctrl + X
Alt + Tab
Ctrl + V
C) C) Ctrl + C
Alt + Tab
Ctrl + V
D) D) Ctrl + C
F5
Ctrl + V
E) E) Ctrl + C
Ctrl + Tab
Ctrl + V
20. O mecanismo de embaralhamento ou codificação utilizado para proteger a confidencialidade
de dados transmitidos ou armazenados denomina-se
A) assinatura digital.
B) certificação digital.
C) biometria.
D) criptografia.
E) proxy.
21. Sobre a lei n° 8.142/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na Gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde, assinale a alternativa INCORRETA:
A) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
E) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na
formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
22. Sobre o que dispõe a Norma Regulamentadora n° 6 (NR 6) – Equipamentos de Proteção
Individual, assinale a alternativa correta:
A) Considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso
individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a
segurança e a saúde no trabalho.
B) Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por
dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer
simultaneamente e que não sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
C) O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, não poderá ser
posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo
órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego.
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D) A empresa não é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco
aos colaboradores.
E) Nas empresas obrigadas a constituir SESMT, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado
ao risco, mediante orientação de qualquer profissional, não sendo necessariamente
tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores
usuários.
23. Qual a nomenclatura correta da Norma Regulamentadora 32 do Ministério do Trabalho e
Emprego?
A) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Indústrias
B) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde
C) Segurança e Saúde do Paciente
D) Segurança e Saúde do Trabalhador em Hospitais
E) Proteção dos Profissionais de Saúde
24. No ambiente de saúde, é vedado ao profissional, exceto:
A) o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho
B) o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho
C) a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim
D) o uso de calçados abertos
E) o uso de calçados fechados nas laterais, calcanhar e peito do pé
25. Com objetivo de trazer qualidade no serviço prestado ao usuário, o HumanizaSUS possui
ferramentas com a capacidade de fortalecer redes, e criar vínculos entre usuários, profissionais
e gestores. Para o Ministério da Saúde, humanizar traduz:
A) a inclusão das diferenças nos processos e no cuidado, através da comunicação efetiva
B) busca descontruir as relações de trabalho através do distanciamento e da falta de
comunicação entre as pessoas
C) o acolhimento não necessita ser de modo qualificado
D) o usuário não precisa ser ouvido para ser atendido com efetividade no serviço
E) a instituição não precisa garantir o acesso ao usuário com responsabilização e resolutividade
dos serviços
26. Considerando que boas maneiras são necessárias ao controlador de acesso no atendimento ao
público é conduta correta:
A) Dar prioridade de atendimento à vereadores e secretários.
B) Por ser funcionário público, não precisa ser tolerante e flexível.
C) Dar atendimento especial a idosos e gestantes.
D) Dar atendimento prioritário aos amigos e parentes do prefeito.
E) Todas alternativas estão corretas.
27. O “bom atendimento” é aquele que procura verdadeiramente atender às expectativas do
público. Por isso, é bom ter em mente que ele é, antes detudo, a razão do seu trabalho. Ao
atender o público, énecessário informar e esclarecer as dúvidas, além de agilizar o
atendimento e eventualmente acalmar os ânimos quando necessário.
Com relação a postura que devemos ter ao atender o público, analise os itens abaixo:
I. Preste atenção: não apenas ouça as pessoas, mas esforce-se para entender o real
significado do que dizem.
II. Seja gentil, atencioso e disposto.
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III. Use palavras simpáticas no relacionamento diário com as pessoas à sua volta: “Bom
dia”, “Por favor”, “Com licença”, etc.
IV. Não se refira à pessoa com apelidos carinhosos, como "querido" ou "amigo".
V. Às vezes, as reclamações da pessoa atendida são improcedentes, porque estão em
desacordo com os procedimentos da instituição. Se isso ocorrer, explique a situação em
termos claros e simples.
VI. Trabalhe em equipe: coopere com os outros colegas e mantenha relacionamentos
positivos e improdutivos com outros funcionários, sejam eles do mesmo grupo ou de
diferentes setores.

A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa CORRETA:
Apenas o item I está incorreto.
Os itens I e IV estão incorretos.
Os itens IV e VI estão incorretos.
Apenas o item VI está incorreto.
Todos os itens estão corretos.

28. De acordo com a lei n° 10.048/2000, assinale a alternativa incorreta quanto a prioridade de
atendimento:
A) Pessoas com deficiência
B) Idosos com idade igual ou superior a 60 anos
C) Gestantes
D) Obesos
E) Agentes de segurança
29. De acordo com a lei n° 10.741/2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, assinale a
alternativa INCORRETA:
A) É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso,
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária.
B) É dever do Estado prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.
C) Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação
a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.
D) Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência,
crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na
forma da lei.
E) O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhe, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

30. Quanto a Norma Regulamentadora 32, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não;
as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons.
B) Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar
vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto.
C) Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção
individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
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D) O empregador deve providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas
e para deposição das usadas.
E) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição
em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato
fornecimento ou reposição.

________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta.
Além deste caderno de prova, contendo trinta questões objetivas, você receberá do fiscal de
sala: a folha de respostas das questões objetivas.
TEMPO
Você dispõe de 03 horas e 30 minutos para a realização da prova, já incluído o tempo para a
marcação da folha de respostas.
O tempo mínimo para realização da prova é de 01 hora, após é possível retirar-se da sala.
Não será permitido levar o caderno de prova.
INFORMAÇÕES GERAIS
Verifique se o seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso
contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
É permitido o uso somente de caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com
tinta preta ou azul;
Reserve tempo suficiente para o preenchimento da sua folha de repostas. O preenchimento é
de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas em caso de erro;
As respostas rasuradas ou com mais de uma alternativa marcada serão desclassificadas.
NÃO SERÁ PERMITIDO
Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o seu caderno
de prova.
Levantar-se da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.
BOA SORTE!
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LÍNGUA PORTUGUESA
1.

O modo verbal em “não digite” expressa um conselho, assim como ocorre com a expressão
destacada em:
A) Os candidatos que não apresentarem um documento com foto não poderão realizar a prova.
B) Atenção: não se esqueçam de usar o cinto de segurança também no banco de trás do
automóvel.
C) O morador não autorizou a entrada do técnico para a medição do consumo de gás no imóvel.
D) Pesquisadores canadenses descobriram que o macarrão não induz o ganho de peso.
E) Como não haverá expediente bancário na sexta-feira, o boleto poderá ser pago na segundafeira.

2. Em qual opção o acento indicador de crase é obrigatório?
A) As músicas e filmes da indústria cultural possibilitaram à pessoas se apaixonarem pelos
clichês.
B) Devido à vícios recorrentes de uma “sociedade fissurada”, as pessoas perderam a capacidade
de questionar o sistema.
C) A desatenção à esse crivo da reflexão acarreta, por sua vez, a repetição de idéias prontas.
D) O uso abusivo da linguagem está associado à dois elementos: falta de comprometimento e de
responsabilidades.
E) A relação com o absoluto que se dá por meio de substâncias é semelhante à que foi apresentada
sobre Deus.
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3. Leia o texto “O Retrato”, de Adélia Prado, para responder a pergunta seguinte.
Eu quero a fotografia,
os olhos cheios d´água sob as lentes;
caminhando de terno e gravata,
o braço dado com a filha.
Eu quero a cada vez olhar e dizer:
Estava chorando. E chorar.
Eu quero a dor do homem na festa do
casamento,
seu passo guardado, quando pensou:
a vida é amarga e doce?
Eu quero o que ele viu e aceitou corajoso,
os olhos cheios d´água sob as lentes.

O recurso de estilo que consiste em repetir parte da estrutura frasal, como ocorre no poema, em
“Eu quero....”, quatro vezes, chama-se _______________. Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna:
A) Anacoluto
B) Polissíndeto
C) Onomatopeia
D) Pleonasmo
E) Paralelismo
4. “Amargo e doce” são sensações aplicadas à vida. Trata-se de uma figura de linguagem,
conhecida como:
A) Perífrase
B) Antítese
C) Hipérbole
D) Personificação
E) Gradação
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5. Na frase do terrorista há uma figura de linguagem denominada:
A) Catacrese
B) Ironia
C) Hipérbole
D) Pleonasmo
E) Metáfora

6. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da frase a seguir, no
que se refere à ocorrência da crase, conforme a norma-padrão da língua.
O operador de câmera quis confirmar se estava correta ____ informação de que o número de
pessoas dispostas _____ dedicar-se _____ aulas de matemática havia aumentado.
A) a … a … às
B) à … à … as
C) a … à … à
D) à … a … a
E) a … à … as
7. Quantos fonemas há na palavra “homem”? Assinale a alternativa que responde corretamente
a essa pergunta:
A) Dois
B) Três
C) Cinco
D) Seis
E) Quatro
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8. Considere as assertivas abaixo sobre acentuação gráfica, letras e fonemas.
I. As palavras ‘irá’ e ‘até’ são acentuadas em virtude da mesma regra, e nenhuma delas
possui mais letras do que fonemas.
II. Tanto em ‘países’ quanto em ‘país’, ocorre ditongo; e, em ambas, o número de
letras difere do número de fonemas.
III. ‘vários’ e ‘funcionário’ continuariam a ser palavras da língua portuguesa caso o
acento fosse retirado.

Quais estão incorretas?
A) Apenas II e III.
B) Apenas I.
C) Apenas II.
D) Apenas III.
E) Apenas I e II.

9. Leia o cartum para responder à questão.

No contexto do cartum, a fala do operador de câmera dá a entender que, para ele, o outro
personagem havia dito que os espectadores estavam:
A) Multiplicando números.
B) Realizando multiplicação.
C) Se multiplicando.
D) Resolvendo operações matemáticas.
E) Obtendo números multiplicados
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10. Sobre o trecho “Vejo o piloto que levava uma flor para a noiva”, em termos de análise
sintática, é correto afirmar que a:
A) Segunda oração é uma coordenada sintética explicativa.
B) Segunda oração é adjetiva e poderia ser reescrita transformando-a em uma reduzida de
gerúndio.
C) Segunda oração é adverbial e poderia ser reescrita reduzida em infinitivo.
D) Segunda oração é substantiva e poderia ser reescrita transformando-a em uma reduzida de
particípio.
E) Primeira oração é coordenada em relação à segunda.

MATEMÁTICA

11. O protocolo de determinado tribunal associa, a cada dia, a ordem de chegada dos processos
aos termos de uma progressão aritmética de razão 2: a cada dia, o primeiro processo que chega
recebe o número 3, o segundo, o número 5, e assim sucessivamente. Se, em determinado dia,
o último processo que chegou ao protocolo recebeu o número 69, então, nesse dia, foram
protocolados:
A) 34 processos.
B) 67 processos.
C) 23 processos.
D) 33 processos.
E) 66 processos.

12. No dia 28.11.2017, o site da Fundação Nacional da Saúde, do Ministério da Saúde, publicou
a fala do então ministro daquela pasta em um congresso internacional. De acordo com essa
fala, pode-se concluir que, a cada R$ 50,00 investidos em saneamento, R$ 450,00 são
economizados em saúde. Considerando-se essa informação, para uma economia de R$ 2,88
milhões em saúde, é necessário um investimento em saneamento de:
A) R$ 330.000,00.
B) R$ 320.000,00.
C) R$ 300.000,00.
D) R$ 310.000,00.
E) R$ 290.000,00.
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13. Fernanda parcelou uma televisão em 20 parcelas fixas sem juros. Se ela já pagou 60% das
parcelas, quantas ainda faltam para Fernanda pagar?
A) 4
B) 12
C) 8
D) 10
E) 6

14. Um nutricionista recomendou que Dona Joana prepara-se a mamadeira do seu filho com 120
ml de solução nutritiva e 30 ml de leite. A taxa percentual de leite na mamadeira é de:
A) 15%.
B) 18%.
C) 20%.
D) 30%.
E) 55%.

15. Concede-se 10% de desconto em determinado produto, valendo por uma quinzena. Na
quinzena seguinte majora- se o preço do mesmo produto em 10% em relação ao preço que
vinha sendo praticado. Comparando o preço inicial com o preço do produto após as duas
transações, é correto afirmar que:
A) O preço do produto se manteve igual.
B) O preço do produto diminuiu 1%.
C) O preço do produto aumentou 4%.
D) O preço do produto diminuiu 2%.
E) O preço do produto aumentou 3%.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Quanto à Teoria da Administração, assinale a alternativa INCORRETA:
A) A administração nada mais é do que a condução racional das atividades de uma organização
seja ela lucrativa ou não lucrativa.
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B) A administração trata do planejamento, da organização (estruturação), da direção e do
controle de todas as atividades diferenciadas pela divisão de trabalho que ocorram dentro de
uma organização.
C) A Teoria Geral da Administração (TGA) é o campo de conhecimento humano que se ocupa
do estudo da Administração em geral, se preocupando onde ela seja aplicada, seja nas
organizações lucrativas (empresas) ou nas organizações não lucrativas.
D) A Teoria Geral da Administração trata do estudo da Administração nas organizações.
E) A administração é imprescindível para a existência e sobrevivência e sucesso das
organizações. Sem a administração as organizações jamais teriam condições de existir e de
crescer.

17. Para resguardar a saúde dos trabalhadores e, consequentemente, minimizar o número de
acidentes, há uma série de normas regulamentadoras trabalhistas disponíveis, e uma delas é a
que estabelece várias obrigações — tanto para o empregador quanto para o empregado – sobre
os Equipamentos de Proteção Individual (os EPIs). De qual Norma Regulamentadora estamos
falando?
A) NR 06
B) NR 12
C) NR 03
D) NR 16
E) NR 09

18. Quanto à Norma Regulamentadora n° 6 (NR 6), assinale a alternativa incorreta, quanto as
responsabilidades do empregador ao uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPI):
A) responsabilizar-se pela guarda e conservação.
B) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.
C) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de
segurança e saúde no trabalho.
D) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação.
E) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado.
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19. Considere as afirmações a seguir sobre navegadores web.
I.
II.

São exemplos de navegadores, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Windows.
Um recurso do navegador Google Chrome, denominado “Modo de Navegação Anônima”
permite navegar em sites e acessar páginas da internet sem gravar históricos e
informações na memória do computador.

III.

Apenas o navegador Mozilla Firefox permite realizar pesquisas diretamente na barra de
endereços.

IV.

O ícone representado por uma estrela, exibida do lado direito, na barra de endereços do
navegador Google Chrome, permite adicionar a página corrente aos favoritos.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas:
A) II e III.
B) I e III.
C) I, II e III.
D) I e IV.
E) II e IV.

20. Uma ação que NÃO potencializa o risco de golpes (scam) na Internet e de infecção de
computador por malware é:
A) baixar atualizações ou softwares em sites de acesso mais rápido que o do fabricante.
B) entrar em sites para baixar uma faixa musical, álbum ou filmes sem pagar.
C) utilizar a mesma senha complexa em todos os sites que possui cadastro.
D) utilizar Virtual Private Network confiável para acessar a Internet em locais públicos.
E) abrir arquivos anexos no webmail, quando o assunto indicar alta prioridade.

21. O ícone de uma estrela que aparece do lado direito, no interior da linha de endereço do
navegador Google Chrome (onde se digita o endereço dos sites que se quer visitar), serve
para:
A) alterar as configurações do navegador.
B) adicionar extensões, ou plug-ins, ao navegador.
C) adicionar a página corrente à lista de sites favoritos.
D) indicar que o site é patrocinado por alguma organização.
E) exibir a lista de sites favoritos.
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22. Um usuário precisa acessar um sistema online que registra Boletim de Ocorrência. Para tanto,
deseja certificar-se de que o acesso ao site é seguro para fornecer credenciais de acesso. No
Google Chrome, versão 55, um endereço de uma página da internet é considerado seguro
quando iniciado por:
A) dns://
B) ftps://
C) https://
D) dn://
E) http://

23. Assinale a opção que descreve corretamente um firewall.
A) Um antivírus que atua diretamente na conexão de uma rede interna, protegida, com o mundo
exterior, de acordo com o tipo de malware a ser evitado.
B) Um nome genérico para um conjunto de procedimentos que realizam a autenticação de
usuários de aplicações Web em uma rede protegida.
C) Um processo de criptografia dedicado aos procedimentos de codificação/decodificação do
tráfego de entrada e saída de uma rede protegida.
D) Um servidor de nomes Web, utilizado para converter as palavras que compõem uma URL
para o endereço IP correspondente.
E) Um dispositivo de segurança de rede que monitora o tráfego de entrada e saída, e admite ou
bloqueia tráfegos específicos de acordo com as regras de segurança estabelecidas.

24. As rotinas administrativas são formadas por vários processos que acontecem de forma
sistemática e que requerem conhecimento técnico, científico e domínio de tecnologias.
Em relação a essas rotinas, analise os itens que se seguem:

I. As funções básicas de uma empresa são a função comercial, a técnica, a financeira e a
pessoal.
II. Uma técnica administrativa bastante usada é a construção de organogramas que
identificam os departamentos da empresa e os níveis de hierarquia.
III. Hierarquia é uma ordem baseada na divisão em níveis de poder ou importância, de forma
que um nível inferior é sempre subordinado a um nível superior.
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IV. O regulamento ou regimento interno é um documento com um conjunto de diretrizes
que definem as relações da empresa com os organismos de governo.
V. Nos manuais de rotina estão descritos quais as normas necessárias para execução de
atividades específicas.
Analisando os itens acima, é CORRETO afirmar que:
A) Apenas os itens I e V estão incorretos.
B) Apenas o item II está incorreto.
C) Apenas o item III e IV estão incorretos.
D) Apenas o item IV está incorreto.
E) Nenhuma das alternativas.

25. A Administração Financeira diz respeito às responsabilidades do administrador financeiro
numa empresa. Ele gerencia ativamente as finanças de todos os tipos de empresas e
desempenha uma variedade de tarefas, tais como: orçamentos, previsões financeiras,
administração do caixa, administração do crédito, análise de investimento e captação de
recursos e outras atividades afins. Marque o item INCORRETO em relação à administração
financeira:
A) A Administração Financeira tem como um de seus objetivos principais ensinar aos
funcionários como aperfeiçoar seus salários.
B) As receitas obtidas com as operações devem ser suficientes para cobrir todos os custos e
despesas incorridas e ainda gerar lucros.
C) A função financeira compreende um conjunto de atividades relacionadas com a gestão dos
recursos (tanto o numerário movimentado pelas empresas, quanto os direitos e obrigações
decorrentes das transações realizadas a crédito) movimentados por todas as áreas da empresa.
D) Tal função, que possui um papel muito importante no desenvolvimento de todas as atividades
operacionais, é responsável pela obtenção dos recursos necessários e pela formulação de uma
estratégia voltada para a otimização da aplicação desses recursos, contribuindo
significativamente para o sucesso do empreendimento.
E) A administração financeira é a área que envolve o planejamento e o controle do setor
financeiro, desde as finanças até mesmo a análise de dados.
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26. Qual a nomenclatura correta da Norma Regulamentadora 32 do Ministério do Trabalho e
Emprego?
A) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Indústrias
B) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde
C) Segurança e Saúde do Paciente
D) Segurança e Saúde do Trabalhador em Hospitais
E) Proteção dos Profissionais de Saúde

27. Quanto a Norma Regulamentadora 32, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não;
as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons.
B) Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar
vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto.
C) Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção
individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
D) O empregador deve providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas
e para deposição das usadas.
E) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à
disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o
imediato fornecimento ou reposição.

28. O processo administrativo engloba todas as funções abaixo, exceto:
A) Planejamento
B) Organização
C) Direção
D) Controle
E) Imprestabilidade

29. Sobre a correspondência oficial assinale a alternativa INCORRETA:
A) Ata – Relato fiel dos fatos ocorridos e decisões tomadas durante reuniões e assembleias,
segundo pauta previamente estabelecida, garantindo a posterior execução dos acordos ali
tratados. É geralmente registrada em livro próprio e, ao final da reunião costuma ser assinada
pelos participantes.
B) Decreto – Sua finalidade é detalhar e especificar a lei, facilitando sua execução e esclarecendo
seus mandamentos.

PROCESSO SELETIVO – UPA CARAZINHO
- EDITAL 001/2021
CARGO: AUXILIAR FINANCEIRO/
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

C) Despacho – Documento redigido para dar sequência a algum assunto que foi encaminhado
para apreciação da autoridade. Pode comunicar uma decisão, ordem ou recomendar o
prosseguimento de um processo.
D) Convocação – Declaração que tem por objetivo comprovar ato ou registro de processo, livro
ou documento existente em repartições públicas, quando autenticadas, têm o mesmo valor que
o documento original.
E) Decisão – Solução dada por meio de despacho ou sentença para determinada situação.

30. Quanto ao memorando, assinale a alternativa INCORRETA:
A) O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo
órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente.
B) Pode ter caráter meramente administrativo, ou ser empregado para a exposição de projetos,
ideias, diretrizes, etc. a serem adotados por determinado setor do serviço público.
C) Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do memorando em qualquer órgão
deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Para evitar
desnecessário aumento do número de comunicações, os despachos ao memorando devem ser
dados no próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha de continuação.
D) Documento de valor jurídico, em que se registram ocorrências, resoluções e decisões de uma
assembleia, sessão ou reunião.
E) Quanto a sua forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício, com a diferença de que
o seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa.

________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta.
Além deste caderno de prova, contendo trinta questões objetivas, você receberá do fiscal de
sala: a folha de respostas das questões objetivas.
TEMPO
Você dispõe de 03 horas e 30 minutos para a realização da prova, já incluído o tempo para a
marcação da folha de respostas.
O tempo mínimo para realização da prova é de 01 hora, após é possível retirar-se da sala.
Não será permitido levar o caderno de prova.
INFORMAÇÕES GERAIS
Verifique se o seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso
contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
É permitido o uso somente de caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com
tinta preta ou azul;
Reserve tempo suficiente para o preenchimento da sua folha de repostas. O preenchimento é
de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas em caso de erro;
As respostas rasuradas ou com mais de uma alternativa marcada serão desclassificadas.
NÃO SERÁ PERMITIDO
Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o seu caderno
de prova.
Levantar-se da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.
BOA SORTE!
GABARITO
NOME:_________________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:_____/_____/_______
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Assinatura do candidato: _________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA
1. Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas seguindo, respectivamente, a
mesma regra das seguintes palavras: país - atrás - relatório.
A) jacaré – árvore – você.
B) café – também - infância.
C) maracujá - trânsito – órfão.
D) pêssego - chapéu - hífen.
E) juízes – gráfico - pônei.

2. Assinale a alternativa que apresenta pelo menos uma palavra com erro de acentuação
gráfica:
A) Imprimí-la - algóstase.
B) Algoritmo - itens.
C) Álbuns - alcácer .
D) Parada - antonímia.
E) Passáro – álcool

3. Leia atentamente o texto a seguir para responder à questão.

(Disponível em https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/10/11/parte-de-mangueira-cai-na-tv-vileta-embelem-e-atinge-dois-veiculos.ghtml Acessado em 15 de janeiro de 2019)

É oxítona a palavra:
A) também (linha 7).
B) foram (linha 5).
C) feridos (linha 4).
D) árvore (linha 3).
E) noite (linha 2).
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TEXTO

4. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente a palavra retirada do Texto ao nome do
acento gráfico que apresenta:
A) “Inquérito” (linha 6) – acento circunflexo.
B) “Saúde” (linha 7) – acento agudo.
C) “Vigilância” (linha 4) – acento grave.
D) “Proteção” (linha 5) – acento trema.
E) Nenhuma das alternativas.

5.
A)
B)
C)
D)
E)

As palavras Pará, está, cá, pá acentuam-se por serem:
terminadas pela vogal tônica a
monossílabos tônicos terminados em a
oxítonas e monossílabas átonas terminadas em a
oxítonas terminadas em a
oxítonas e monossílabas tônicas em a
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6. Leia o trecho abaixo:
“Ou seja, o que revela sua verdadeira natureza são os comentários venenosos que costuma distribuir
ou os elogios que faz sobre amigos e desconhecidos”.
A palavra destacada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:
A)
B)
C)
D)
E)

Surpreendentes
Benévolo
Perversos
Notáveis
Rígidos

7. A frase escrita conforme a norma-padrão da língua portuguesa é:
A)
B)
C)
D)
E)

Permita-me, prezado senhor perguntar-vos: se o sol apagasse, nós sobrevivemos?
Permita-me perguntar a ti, prezado senhor: se o sol apaga, nós sobrevivêramos?
Permita-me prezado, senhor, perguntar-te: se o sol apagava, nós sobreviveríamos?
Permita-me perguntar, a vós prezado senhor: se o sol tivesse apagado, nós sobrevivíamos?
Permita-me, prezado senhor, perguntar-lhe: se o sol apagar, nós sobreviveremos?

8. A frase – … muitos jovens são mais imunes aos efeitos tóxicos da bebida… – está reescrita,
corretamente, sem alterar o sentido do texto, na alternativa:
A) ...muitos jovens estão menos adaptados aos efeitos tóxicos da bebida…
B) ...muitos jovens são mais contagiados pelos efeitos tóxicos da bebida…
C) ...muitos jovens são mais favorecidos pelos efeitos tóxicos da bebida…
D) ...muitos jovens estão menos sujeitos aos efeitos tóxicos da bebida…
E) ...muitos jovens estão mais expostos aos efeitos tóxicos da bebida…

9. Com relação à palavra destacada “zangou” , a palavra que apresenta o sentido contrário ao
dela é:
A) Irritou
B) Alegrou
C) Aborreceu
D) Chateou
E) Magoou
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10. No trecho do Texto I “Pedi pra chover, mas chover de mansinho” (l. 8), a palavra que poderia
substituir a palavra destacada, sem alterar o sentido do texto, é:
A) Porém
B) Porque
C) Nem
D) Ou
E) Ora
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MATEMÁTICA
11. Dentre as alternativas, a única correta é:
A) Uma hora e meia é igual a 100 minutos
B) 3 metros = 300 decímetros
C) 2500 mililitros = 2,5 litros
D) 4 quilogramas = 400 gramas
E) 5000 millitros = 500 litros

12. Uma peça de 2 kg de queijo custa R$ 48,00. Uma porção de 150 g desse queijo custará:
A) R$ 4,00
B) R$ 2,40
C) R$ 2,80
D) R$ 3,20
E) R$ 3,60

13. Um eletricista tem três pedaços de um certo fio: um de 80 centímetros, um de 1,3 metros e o
último de 3,4 metros. O comprimento do total deste fio é de:
A) 86,7 centímetros.
B) 5,5 metros.
C) 10,7 metros.
D) 85,5 metros.
E) 4,7 metros.

14. Para comemorar seu aniversário Maria vai precisar de um bolo decorado. Uma fatia de bolo,
que ela servirá aos convidados, pesa 80 gramas e ela convidou 37 pessoas. Para se ter a menor
perda possível, qual bolo ela deverá comprar se, ao ir à confeitaria, ela encontrou bolos que
pesam 2,5 kg; 2,8 kg; 3,0 kg, 3,2 kg e 3,5 kg?
A) Bolo de 2,0 kg
B) Bolo de 2,6 kg
C) Bolo de 3,0 kg
D) Bolo de 3,4 kg
E) Bolo de 3,2kg
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15. Mônica pegou uma jarra que continha um litro e meio de suco e encheu dois copos de 300mL
cada. Quantos mililitros de suco sobraram dentro da jarra?
A) 150
B) 600
C) 800
D) 900
E) 1200

16. Em um grupo de pessoas, 19 pessoas estudam inglês, 16 pessoas estudam espanhol, 4 pessoas
estudam ambos os idiomas, inglês e espanhol, e 5 pessoas não estudam nem inglês e nem
espanhol. O total de pessoas do grupo é igual a:
A) 36
B) 38
C) 40
D) 42
E) 44

17. João tem no bolso 4 notas de R$ 2,00, 6 notas de R$ 5,00 e 3 notas de R$ 10,00. O total, em
reais, que Carlos tem no bolso é:
A) R$58,00
B) R$62,00
C) R$68,00
D) R$74,00
E) R$ 64,00

18. O preço de 6 pacotes de bolachas do mesmo tipo é R$ 9,00 e o preço de 8 desinfetantes
idênticos é R$ 24,00. Gorete comprou 4 pacotes de bolachas e 3 desinfetantes e pagou com
uma nota de R$ 20,00. Nessas circunstâncias o valor que Ana recebeu de troco foi:
A) R$5,00
B) R$6,00
C) R$15,00
D) R$3,00
E) R$ 6,50
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19. Marcos comprou 3 pacotes com 16 balas cada um e as distribui igualmente entre seus quatro
filhos. Desse modo, o número de balas distribuídas para cada filho de Carlos foi:
A) 14
B) 13
C) 11
D) 12
E) 10

20. Gabriel tem hoje 12 anos e Clara tem 3 anos a menos que Gabriel. A soma das idades de Clara
e Gabriel hoje é de:
A) 15 anos
B) 27 anos
C) 21 anos
D) 18 anos
E) 25 anos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Em qual data o município de Carazinho, no Rio Grande do Sul, foi emancipado?
A) Em 24 de janeiro de 1931
B) Em 20 de setembro de 1931
C) Em 20 de janeiro de 1963
D) Em 08 de agosto de 1878.
E) Em 11 de dezembro de 1930

22. A educação brasileira é dividida em educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e
educação superior. A educação fundamental tem, atualmente, duração de:
F) 7 anos.
G) 8 anos.
H) 9 anos.
I) 10 anos.
J) 11 anos.
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23. A tabela apresenta os cinco países mais populosos do mundo em determinado ano. Observe:
China 1.230 bilhão
Índia 967,6 milhões
EUA 267,6 milhões
Indonésia 199,5 milhões
Brasil 159, 7 milhões

Com base nas informações contidas na tabela, pode-se afirmar que os três primeiros países fazem
parte de qual continente?
A) China e Índia (Ásia) e EUA (Europa).
B) China e Índia (Ásia) e EUA (América).
C) China e Índia (África) e EUA (América).
D) China e Índia (Europa) e EUA (América).
E) China e Índia (África) e EUA (Europa).

24. A Índia é um país que conta com a segunda maior população no mundo, constituindo uma das
mais promissoras economias emergentes, atraindo muitas organizações empresariais pelo
enorme mercado consumidor e o elevado número de mão de obra com baixo custo. Assinale
a alternativa correta contendo o nome da cidade que é sua capital:
A) Buenos Aires.
B) Sidney.
C) Xangai.
D) Nova Deli.
E) Pequim

25. Observe a charge abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:

PROCESSO SELETIVO – UPA CARAZINHO EDITAL 001/2021
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

a) Fake News são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem
informações reais. Esse tipo de texto normalmente é divulgado com o objetivo de prejudicar
uma pessoa ou um grupo.
b) Uma informação quando propagada por milhares ou milhões de pessoas corresponde,
necessariamente, à verdade, não sendo necessário filtrá-la, dependendo do veículo que
publicou, antes de compartilhar.
c) No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), manifestou preocupação
com as notícias falsas que divulgam dados incorretos e pesquisas nunca feitas pelo instituto.
d) A produção e veiculação de Fake News constituem um verdadeiro mercado alimentado por
pessoas de grande influência que contratam equipes especializadas nesse tipo de conteúdo
viral.
e) O termo vem do inglês fake (falsa/falso) e news (notícias). Dessa forma, em português, a
palavra significa notícias falsas.

26. Analise a charge abaixo e assinale a alternativa correta:

A) A água da chuva possui elementos que são necessários para a sobrevivência do mosquito.
B) A chuva serve como um meio de transporte para os ovos de mosquitos.
C) A água pode se acumular em possíveis reservatórios e fazer eclodir os ovos do mosquito.
D) A chuva ajuda a controlar a proliferação do mosquito da dengue, que não resiste à água.
E) A chuva leva à queda de temperatura, favorecendo o aumento do número de mosquitos.
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27. Na história recente do Brasil, e, especialmente, no estado de Minas Gerais, ocorreram graves
acidentes com barragens ligadas à mineração, como os casos de Mariana e Brumadinho. Sobre
os danos causados pelo rompimento dessas barragens, é correto afirmar:
A) As inundações se deram de maneira semelhante ao que acontece com os rios em época de
chuva.
B) A lama tomou grandes áreas, atingindo o meio ambiente e, em especialmente, os rios.
C) O impacto da lama gerou perdas humanas, sem danos ecológicos.
D) Os danos gerados pela lama se restringiram às cidades citadas.
E) O rompimento de barragem em Mariana foi um dos maiores desastres ambientais da
mineração

do

país,

depois

do

rompimento

de

barragem

em

Brumadinho.

28. Assinale a alternativa que aponta corretamente os sintomas do coronavírus:
A) Os sintomas mais prevalentes são febre, tosse e falta de ar. Alguns pacientes apresentam
coriza e diarreia. Casos graves podem evoluir para pneumonia, síndrome respiratória aguda
grave e insuficiência renal.
B) Os sintomas mais prevalentes são febre, desconforto geral, dor de cabeça, fadiga severa, dores
nas costas, vômitos. Poucos dias depois, manchas vermelhas começam a aparecer no rosto,
nas mãos, nos antebraços e, posteriormente, no tronco também.
C) Os sintomas mais prevalentes são ocorrência de sangue nas fezes, perda de peso, olhos
amarelados, fadiga, falta de apetite, tonturas, apatia, vontade de comer substâncias não
alimentares como arroz cru, areia ou gelo, palidez, gengivas esbranquiçadas.
D) Os sintomas mais prevalentes são febre até 38ºC, secreção nasal, tosse e espirros, dor de
cabeça, mal estar, gânglios aumentados, especialmente próximos ao pescoço, conjuntivite,
manchas vermelhas na pele que causam coceira.
E) Os sintomas mais prevalentes são dor no lado esquerdo do peito, em forma de aperto, dor de
estômago, enjoos e tonturas e dificuldade para dormir.

29. O Brasil é o oitavo país do mundo em produção de energia eólica. A China, ocupa a primeira
posição, seguida pelos Estados Unidos, Alemanha, Índia, Espanha, Reino Unido e França. A
energia eólica é obtida através ________________________________.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
A) De reaproveitamento de vapores de gás estufa
B) Da queima da mistura de óleo mineral sintético e semi-sintético
C) Da força do vento
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D) Da força da água (marés)
E) Da energia nuclear
30. "Estudo indica que pessoas que tiveram a forma branda da doença podem não ter desenvolvido
a imunidade necessária para evitar uma reinfecção. Pesquisador diz que parcela da população
já infectada pode sustentar nova epidemia." (https://g1.globo.com/)
É fato que todos os dias recebemos novas informações sobre a covid e, às vezes, até
contraditórias, mas uma palavra denomina aquilo que se tornou o maior anseio de todas as
pessoas no mundo. O que significa IMUNIDADE?
A) É a forma que o vírus usa para atacar o organismo.
B) É uma forma de defesa do organismo contra substâncias que lhes são estranhas.
C) É um tipo de vacina.
D) É o material genético dos microorganismos.
E) É o nome de um produto usado na fabricação das vacinas.

________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas
está correta.
Além deste caderno de prova, contendo trinta questões objetivas, você receberá do fiscal de
sala: a folha de respostas das questões objetivas.
TEMPO
Você dispõe de 03 horas e 30 minutos para a realização da prova, já incluído o tempo para a
marcação da folha de respostas.
O tempo mínimo para realização da prova é de 01 hora, após é possível retirar-se da sala.
Não será permitido levar o caderno de prova.
INFORMAÇÕES GERAIS
Verifique se o seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso
contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
É permitido o uso somente de caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com
tinta preta ou azul;
Reserve tempo suficiente para o preenchimento da sua folha de repostas. O preenchimento é
de sua responsabilidade e não será permitida a troca da folha de respostas em caso de erro;
As respostas rasuradas ou com mais de uma alternativa marcada serão desclassificadas.
NÃO SERÁ PERMITIDO
Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o seu caderno
de prova.
Levantar-se da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.
BOA SORTE!
GABARITO
NOME:_________________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:_____/_____/_______
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Assinatura do candidato: _________________________________________
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1.
A)
B)
C)
D)
E)

LÍNGUA PORTUGUESA
Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas seguindo, respectivamente, a
mesma regra das seguintes palavras: país - atrás - relatório.
jacaré – árvore – você.
café – também - infância.
maracujá - trânsito – órfão.
pêssego - chapéu - hífen.
juízes – gráfico - pônei.

2. Assinale a alternativa que apresenta pelo menos uma palavra com erro de acentuação
gráfica:
A) Imprimí-la - algóstase.
B) Algoritmo - itens.
C) Álbuns - alcácer.
D) Parada - antonímia.
E) Passáro – álcool
3. Leia atentamente o texto a seguir para responder à questão.

(Disponível em https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/10/11/parte-de-mangueira-cai-na-tv-vileta-embelem-e-atinge-dois-veiculos.ghtml Acessado em 15 de janeiro de 2019)

É oxítona a palavra:
A)
B)
C)
D)
E)

também (linha 7).
foram (linha 5).
feridos (linha 4).
árvore (linha 3).
noite (linha 2).
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TEXTO

4. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente a palavra retirada do Texto ao nome do
acento gráfico que apresenta:
A) “Inquérito” (linha 6) – acento circunflexo.
B) “Saúde” (linha 7) – acento agudo.
C) “Vigilância” (linha 4) – acento grave.
D) “Proteção” (linha 5) – acento trema.
E) Nenhuma das alternativas.

5.
A)
B)
C)
D)
E)

As palavras Pará, está, cá, pá acentuam-se por serem:
terminadas pela vogal tônica a
monossílabos tônicos terminados em a
oxítonas e monossílabas átonas terminadas em a
oxítonas terminadas em a
oxítonas e monossílabas tônicas em a

6. Leia o trecho abaixo:
“Ou seja, o que revela sua verdadeira natureza são os comentários venenosos que costuma distribuir
ou os elogios que faz sobre amigos e desconhecidos”.
A palavra destacada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:
A) Surpreendentes
B) Benévolo
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C) Perversos
D) Notáveis
E) Rígidos
7. A frase escrita conforme a norma-padrão da língua portuguesa é:
A)
B)
C)
D)
E)

Permita-me, prezado senhor perguntar-vos: se o sol apagasse, nós sobrevivemos?
Permita-me perguntar a ti, prezado senhor: se o sol apaga, nós sobrevivêramos?
Permita-me prezado, senhor, perguntar-te: se o sol apagava, nós sobreviveríamos?
Permita-me perguntar, a vós prezado senhor: se o sol tivesse apagado, nós sobrevivíamos?
Permita-me, prezado senhor, perguntar-lhe: se o sol apagar, nós sobreviveremos?

8. A frase – … muitos jovens são mais imunes aos efeitos tóxicos da bebida… – está reescrita,
corretamente, sem alterar o sentido do texto, na alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

...muitos jovens estão menos adaptados aos efeitos tóxicos da bebida…
...muitos jovens são mais contagiados pelos efeitos tóxicos da bebida…
...muitos jovens são mais favorecidos pelos efeitos tóxicos da bebida…
...muitos jovens estão menos sujeitos aos efeitos tóxicos da bebida…
...muitos jovens estão mais expostos aos efeitos tóxicos da bebida…

9. Com relação à palavra destacada “zangou”, a palavra que apresenta o sentido contrário ao
dela é:
A) Irritou
B) Alegrou
C) Aborreceu
D) Chateou
E) Magoou
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10. No trecho do Texto I “Pedi pra chover, mas chover de mansinho” (l. 8), a palavra que poderia
substituir a palavra destacada, sem alterar o sentido do texto, é:
A) Porém
B) Porque
C) Nem
D) Ou
E) Ora

MATEMÁTICA
11. Dentre as alternativas, a única correta é:
A) Uma hora e meia é igual a 100 minutos
B) 3 metros = 300 decímetros
C) 2500 mililitros = 2,5 litros
D) 4 quilogramas = 400 gramas
E) 5000 millitros = 500 litros
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12. Uma peça de 2 kg de queijo custa R$ 48,00. Uma porção de 150 g desse queijo custará:
A) R$ 4,00
B) R$ 2,40
C) R$ 2,80
D) R$ 3,20
E) R$ 3,60
13. Um eletricista tem três pedaços de um certo fio: um de 80 centímetros, um de 1,3 metros e o
último de 3,4 metros. O comprimento do total deste fio é de:
A) 86,7 centímetros.
B) 5,5 metros.
C) 10,7 metros.
D) 85,5 metros.
E) 4,7 metros.
14. Para comemorar seu aniversário Maria vai precisar de um bolo decorado. Uma fatia de bolo,
que ela servirá aos convidados, pesa 80 gramas e ela convidou 37 pessoas. Para se ter a menor
perda possível, qual bolo ela deverá comprar se, ao ir à confeitaria, ela encontrou bolos que
pesam 2,5 kg; 2,8 kg; 3,0 kg, 3,2 kg e 3,5 kg?
A) Bolo de 2,0 kg
B) Bolo de 2,6 kg
C) Bolo de 3,0 kg
D) Bolo de 3,4 kg
E) Bolo de 3,2kg
15. Mônica pegou uma jarra que continha um litro e meio de suco e encheu dois copos de 300mL
cada. Quantos mililitros de suco sobraram dentro da jarra?
A) 150
B) 600
C) 800
D) 900
E) 1200
16. Em um grupo de pessoas, 19 pessoas estudam inglês, 16 pessoas estudam espanhol, 4 pessoas
estudam ambos os idiomas, inglês e espanhol, e 5 pessoas não estudam nem inglês e nem
espanhol. O total de pessoas do grupo é igual a:
A) 36
B) 38
C) 40
D) 42
E) 44
17. João tem no bolso 4 notas de R$ 2,00, 6 notas de R$ 5,00 e 3 notas de R$ 10,00. O total, em
reais, que Carlos tem no bolso é:
A) R$58,00
B) R$62,00
C) R$68,00
D) R$74,00
E) R$ 64,00
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18. O preço de 6 pacotes de bolachas do mesmo tipo é R$ 9,00 e o preço de 8 desinfetantes
idênticos é R$ 24,00. Gorete comprou 4 pacotes de bolachas e 3 desinfetantes e pagou com
uma nota de R$ 20,00. Nessas circunstâncias o valor que Ana recebeu de troco foi:
A) R$5,00
B) R$6,00
C) R$15,00
D) R$3,00
E) R$ 6,50
19. Marcos comprou 3 pacotes com 16 balas cada um e as distribui igualmente entre seus quatro
filhos. Desse modo, o número de balas distribuídas para cada filho de Carlos foi:
A) 14
B) 13
C) 11
D) 12
E) 10
20. Gabriel tem hoje 12 anos e Clara tem 3 anos a menos que Gabriel. A soma das idades de Clara
e Gabriel hoje é de:
A) 15 anos
B) 27 anos
C) 21 anos
D) 18 anos
E) 25 anos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O calendário de eventos do Ministério da Saúde traz para os 12 meses do ano ações para
enfatizar questões importantes da saúde. Sobre este calendário, assinale a alternativa correta:
A) No mês de setembro, são realizadas ações para atuar na prevenção do suicídio no Brasil.
B) No mês de outubro, são realizadas ações com as mulheres para promover o aleitamento
materno.
C) No mês de dezembro, são realizadas ações para arrecadar brinquedos para as crianças carentes
ganharem no Natal.
D) No mês de novembro, são realizadas ações com os homens para promover o uso da camisinha.
E) Este calendário não foi criado pelo Ministério da Saúde e sim pela Rede Globo.
22. No mês de agosto de 2021, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340, de 2006) completou 15 anos.
Esta norma é considerada uma das três leis mais avançadas do mundo pelo Fundo de
Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (Unifem). Sobre esta Lei, assinale a
alternativa correta:
A) Ela foi criada para enfrentar atos de violência física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral
contra a mulher.
B) Ela foi criada para enfrentar atos de violência física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral
contra a mulher e a criança.
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C) Ela também foi criada para enfrentar atos de violência física, sexual, psicológica, patrimonial
ou moral contra o homem.
D) Ela foi criada exclusivamente para enfrentar atos de violência sexual contra a mulher.
E) Nenhuma das alternativas.
23. Com a Covid-19, a higienização das mãos foi bastante enfatizada pelos profissionais da saúde
e nas mídias sociais. Ela é uma das medidas de prevenção da doença. Sobre as outras medidas
de prevenção da Covid-19, assinale a alternativa correta:
A) Até a chegada da vacina, somente a higienização das mãos prevenia a doença.
B) Além da higienização das mãos, o uso do álcool em gel e o uso de máscara também são
medidas de prevenção para a doença.
C) O uso da máscara não é tão importante como higienizar as mãos.
D) Uma medida importante de prevenção, se a pessoa não aceitar usar máscara, é falar com a
mão na boca. Desta forma, não é possível pegar a doença.
E) Após a vacinação, não há mais necessidade de higienizar as mãos com tanta frequência.
24. No mês de setembro de 2021, o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção e, lentamente, está
“engolindo” tudo que encontra em seu caminho. Sobre este vulcão, assinale a alternativa
correta:
A) Ele está localizado na Noruega, por isso não há grandes problemas, pois a população é muito
pequena na região e o governo local já retirou todos de suas casas, mantendo-os seguros.
B) Ele está localizado na África e a região do vulcão encontra-se numa área de mata sem
população, somente os animais silvestres estão ameaçados.
C) Ele está localizado nas ilhas Canárias, na Espanha. Lentamente, ele vem destruindo casas e
desabrigando pessoas.
D) Este vulcão já está sendo controlado pelos órgãos responsáveis em proteger o meio ambiente
e em breve será desviado para o mar, resolvendo o problema do país.
E) O vulcão não se chama Cumbre Vieja, mas sim Everest.
25. No último mês, a tomada de poder do Talibã no Afeganistão está sendo um assunto muito
falado no mundo todo. Sobre o Talibã, assinale a alternativa correta:
A) O grupo assumiu o poder após os Estados Unidos da América (EUA) retirarem as suas tropas
do Afeganistão depois de 20 anos de ocupação protegendo o país.
B) O grupo assumiu o poder após uma briga política com o presidente da China, que decidiu não
exportar mais nenhuma mercadoria para o Afeganistão.
C) O grupo assumiu o poder, mas já deixou claro para a mídia que não vai ferir os cidadãos do
seu país, o objetivo deles é acabar com todos os americanos que ainda residem lá.
D) O Talibã é um grupo fundamentalista criado para proteger mulheres e crianças sem famílias,
violentadas pelos homens islâmicos.
E) O Talibã assumiu o poder porque não havia governo durante os 20 anos de ocupação do
exército americano no Afeganistão.
26. A Revolução Farroupilha foi comemorada no mês de setembro. Assinale a alternativa correta:
A) A comemoração aconteceu em 19 de setembro e o que chamou a atenção da mídia de todo o
Brasil foram as comemorações em todas as cidades gaúchas, sem as medidas de prevenção da
Covid-19.
B) A comemoração aconteceu em 20 de setembro, mas suas comemorações não ocorreram em
muitas cidades como nos anos anteriores por causa das restrições da Covid-19.
C) A Revolução Farroupilha aconteceu no ano de 1925.
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D) Na Revolução Farroupilha, Bento Gonçalves protegeu Porto Alegre dos invasores, mas foi
vencido pelas tropas imperiais.
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
27. O nome do vice-presidente do Brasil é:
A) Antônio Luiz da Cruz.
B) Antônio Hamilton Martins Negrão.
C) Elias Martins Mourão.
D) Messias Hamilton Mourão.
E) Antônio Hamilton Martins Mourão.
28. A vacina antitetânica previne o Tétano. Sobre a vacina, assinale alternativa correta:
A) É dada somente à pessoa com idade até 18 anos.
B) Para ficar imunizado, a pessoa deve tomar 03 doses da vacina, de acordo com o agendamento
na Unidade de Saúde.
C) A partir da primeira dose, a pessoa já está totalmente imunizada.
D) A vacina é administrada por via oral (pela boca) em gotas.
E) Mulheres grávidas não podem tomar esta vacina.
29. Quais as estações do ano nos meses abril e agosto?
A) Em abril, inverno e em agosto, primavera.
B) Em abril, verão e em agosto, primavera.
C) Em abril, outono e em agosto, inverno.
D) Em abril e em agosto, inverno.
E) Nenhuma das anteriores está correta.
30. A vacina Covid-19 é uma medida importante para a redução de casos graves da doença.
Assinale a alternativa incorreta:
A) Acima de 90% dos vacinados teve reações como tosse, moleza no corpo, febre e dor
abdominal.
B) Algumas pessoas que tomaram a vacina contraíram a Influenza e estudos já mostram que
algumas marcas da vacina causam esta doença.
C) A melhor vacina é a disponível para a pessoa na Unidade de Saúde.
D) Pessoas menores de 18 anos estão proibidas de tomar a vacina.
E) Depois do início da vacinação no Brasil, aumentaram consideravelmente as mortes por Covid19.
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