EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CADERNO E GABARITO PRELIMINAR DA PROVA
OBJETIVA.

Edital de Processo Seletivo - Nº 14/2021
A Associação Mahatma Gandhi, no uso de suas atribuições legais,
considerando o disposto do Edital de Processo Seletivo 14/2021. RESOLVE:
Divulgar o caderno e gabarito preliminar da prova objetiva:
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Cargo: Auxiliar de serviços gerais
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Cargo: Auxiliar de higiene e limpeza
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Cargo: Auxiliar de enfermagem
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Cargo: Auxiliar de farmácia
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Cargo: Farmacêutico
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Cargo: Fonoaudiólogo
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Cargo: Terapeuta ocupacional
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem
numérica, com apenas uma alternativa correta.
2. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má
impressão, levante o braço.
3. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA
FOLHA DE RESPOSTAS
1. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
2. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.
3. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas corretamente no
gabarito, mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

___________________________________________________________________
Nome por extenso

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

LINGUA PORTUGUESA

1) “Depois de um certo tempo, o menino
começou a gritar desesperadamente que
havia uma cobra com ele, mas, como ele
era muito mentiroso, ninguém levou a
sério.”
Nesse segmento do texto, o advérbio
“desesperadamente” pode ser substituído
por “com desespero”.
Assinale a opção que apresenta a
substituição do mesmo tipo que está
incorreta.
A) Reagiu raivosamente = Reagiu com
raiva.
B) Cantou tristemente = Cantou com
tristeza.
C) Agiu solenemente = Agiu sozinho.
D) Gritava nervosamente = Gritava com
nervosismo.
E) Comia vorazmente = Comia com
voracidade.
2) A conjunção destacada em: “Quem
sabe nos mataremos menos, SE as drogas
forem controladas e a miséria extinta.”
introduz uma oração que expressa ideia
de:
A) comparação.
B) causa
C) consequência.
D) conformidade
E) condição.
3) No trecho “...vale para quem utilizar as
vias sem autorização para festas, práticas
esportivas, desfiles ou atividades que
prejudiquem o trânsito” (linhas 13-16), o
emprego das vírgulas se justifica:

A) pela anteposição de uma oração
temporal.
B) pelo deslocamento de uma expressão
adverbial.
C) pela sequência de termos de mesma
ordem sintática.
D) pelo isolamento do vocativo.
E) o emprego da vírgula não se justifica e
está incorreto.

4) Qual das alternativas apresenta
palavras que preenchem adequadamente
as lacunas abaixo?
Ele _____ o nome do instrumento:
_____.Porém, algumas pessoas não
entenderam, então ele _____ novamente.
A) Cítara Citará Citara.
B) Citara Cítara Citará.
C) Citará Citara Cítara.
D) Citará Cítara Citara.
E) Citara Citará Cítara
5) Leia atentamente as alternativas abaixo
e assinale a correta.
A) “Descuidar da limpeza” é sinônimo de
“zelar da limpeza”.
B) A frase “ Ganhei dois burrinhos mansos”
está no singular.
C) A palavra bola, tem seis letras e seis
sílabas
D) Maria é linda. A palavra linda dá
qualidade à Maria.
E) “Não estacione aqui”, a palavra
estacione é um substantivo.
6) A questão refere-se ao texto seguinte:
Formas do nu

O homem é o animal
mais vestido e calçado.
Primeiro, a pano e feltro,
se isola do ar abraço.
Depois, a pedra e cal,
de paredes trajado,
se defende do abismo
horizontal do espaço.
Para evitar a terra
calça nos pés sapatos,
nos sapatos, tapetes,
e, nos tapetes, soalhos.
Calça as ruas: e, como
não pode todo o mato,
para andar nele estende
passadeiras de asfalto.
MELO NETO, João Cabral de. Antologia
poética. Rio de Janeiro: Sabiá, 1964.
Releia a estrofe: Calça as ruas: e, como
não pode todo o mato, para andar nele
estende passadeiras de asfalto. Sobre o
verbo destacado, assinale a alternativa
correta:
A) Não apresenta sujeito.
B) Seu sujeito foi omitido.
C) É impessoal.
D) Apresenta sujeito indeterminado.
E) Está flexionado no futuro do subjuntivo.
7) A divisão silábica consiste na
identificação e delimitação das sílabas de
cada palavra. Neste contexto, assinale a
alternativa em que a divisão silábica está
feita de forma incorreta.
A) Au-to-mó-vel
B) Pai-sa-gens
C) Mei-go
D) Pa-ci-en-te
E) Fa-mí-li-a

8) Assinale a alternativa em que todas as
palavras são derivadas de FERRO:

A) ferver fértil
B) ferreiro ferrinho
C) ferrugem ferida
D) ferrolho febre
E) fada - ferradura
9) A alternativa em que o plural dos
nomes compostos está empregado
corretamente é:
A) pés de moleque, beija-flores, obrasprimas, navios- escola
B) pés de moleques, beija-flores, obrasprimas, navios-escolas
C) pé de moleques, beija-flores, obrasprimas, navios-escolas
D) pé de moleques, beija-flores, obrasprimas, navios-escola
E) pés de moleques, beija-flores, obrasprima, navios-escolas
10) A expressão destacada em – ... passar
muito tempo usando redes sociais pode
levar à depressão. – está corretamente
substituída, com o sentido preservado e
conforme as regras de regência da normapadrão, por:
A) resultar na.
B) decorrer da.
C) provocar da.
D) originar na.
E) reverter da.
MATEMÁTICA
11) A tabela a seguir mostra os preços de
alguns produtos que estão em promoção
em uma loja.
Produtos Preço (R$) Micro-ondas 300,00
Cafeteira 240,00 Liquidificador 90,00
Aspirador 150,00 Ventilador 120,00
Ricardo comprou 2 liquidificadores, 3
ventiladores e 1 micro-ondas e vai pagar
tudo em 3 prestações iguais. O valor de
cada prestação será igual a

C) R$ 6.700,00
A) R$ 280,00.
B) R$ 290,00.

D) R$ 7.000,00
E) R$ 7.939,30

C) R$ 300,00.
D) R$ 310,00.
E) R$ 320,00
12) A fração 70/100 pode ser
representada, também, como
A) 7
B) 0,7
C) 0,07

15) Considere hipoteticamente que M. A.
S. é escriturária em um banco de varejo.
Em determinado dia, quando estava
trabalhando como operadora de caixa,
observou que, na abertura do caixa, só
havia notas de R$ 20,00 e de R$ 50,00, e o
total, em reais, era igual a R$ 360,00. Se o
número de cédulas era o menor possível
no caixa de M. A. S, é correto afirmar que,
no caixa,

D) 0,007

A) havia mais cédulas de R$ 20,00 do que

E) 0,001

cédulas de R$ 50,00.
B) o número de cédulas de R$ 20,00 era o

13) Não é verdade que todos os números
naturais são números pares.
A partir dessa afirmação, é possível
concluir, corretamente, que, do ponto de
vista lógico,

triplo do número de cédulas de R$ 50,00.
C) o total em cédulas de R$ 50,00 era igual
a R$ 250,00.
D) o total em cédulas de R$ 20,00 era igual

A) nenhum número natural é um número

a R$ 160,00.

par.

E) o número de cédulas de R$ 50,00 era o

B) existem números naturais que são

dobro do número de cédulas de R$ 20,00

números pares.
C) nenhum número par é número natural.
D) existem números pares que são
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números ímpares.
E) nenhuma das alternativas anteriores.

16) Para prestar atendimento a uma
vítima durante a crise convulsiva, deve-se:

14) Severino aplicou R$ 5.000,00 à taxa de
2% ao mês por 1 ano e 5 meses. Ao final
desse período, qual era o montante da
aplicação?

I. segurar firmemente pernas e braços da
vítima para impedir os movimentos
convulsivos a fim de reduzir danos em
virtude dos espasmos musculares.

A) R$ 5.939,30

II. proteger a cabeça do paciente com algo
macio sob a mesma.

B) R$ 6.300,50

III. afastar objetos e condições que
representem riscos, orientando às pessoas
que se mantenham afastadas.
IV. afrouxar as roupas da vítima e remover
adornos.

A) Exercer a profissão com justiça,
compromisso, equidade, resolutividade,
dignidade, competência, responsabilidade,
honestidade e lealdade.

As ações que devem ser tomadas frente a
esta situação estão descritas corretamente
em:

B) Aprimorar os conhecimentos técnicos,
científicos, éticos e culturais, em benefício
da pessoa, família e coletividade e do
desenvolvimento da profissão.

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

17) O acolhimento é um modo de operar os
processos de trabalho em saúde de forma
a atender a todos que procuram os serviços
de saúde, ouvindo seus pedidos e
assumindo no serviço uma postura capaz
de acolher, escutar e pactuar respostas
mais adequadas aos usuários. O
acolhimento com classificação de risco
ocorre em diferentes níveis, sendo que:
A) O Vermelho é para prioridade zero,
indicando emergência, necessidade de
atendimento imediato
B) O Verde é para prioridade 3, indicando
consultas de baixa complexidade, com
atendimento de acordo com o horário de
chegada.
C) O Amarelo é para prioridade 2, indicando
prioridade não urgente.
D) O Azul é para prioridade 1, indicando
urgência, atendimento o mais rápido
possível.

18) São deveres e responsabilidades
dispostos no Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, EXCETO:

C)Posicionar-se contra falta cometida
durante o exercício profissional, seja por
imperícia, imprudência ou negligência.
D) Atuar na função de Auxiliar de Cirurgia
em situações previsíveis e rotineiras.
E) Nenhuma das alternativas

19)“Está prescrito para um cliente 1200ml
de soro glicosado a ser infundido em 20
horas.” Portanto, deve-se manter o
seguinte gotejamento por minuto
(gts/min):
A) 36 gts/min.
B) 24 gts/min.
C) 20 gts/min.
D) 16 gts/min.
E) 22 gts/min.

20) A longevidade é, sem dúvida, um
triunfo do desenvolvimento humano. Para
o ano de 2050, a expectativa no Brasil, bem
como em todo o mundo, é de que existirão
mais idosos que crianças abaixo de 15
anos, fenômeno esse nunca antes
observado. Isto impõe um enorme desafio
de prover assistência integral e de
qualidade aos idosos. Na saúde, este
desafio só pode ser enfrentado com a

atuação de toda a equipe. Aponte, entre as
alternativas abaixo, aquela que indica
atribuições comuns às três categorias
profissionais da enfermagem.
A) Orientar ao idoso, aos familiares e/ou
cuidador sobre a correta utilização
dos medicamentos.
B) Realizar ações de promoção e prevenção
em saúde bucal.
C) Solicitar exames
quando necessário.

complementares,

D) Realizar consulta, avaliar quadro clínico,
emitindo
diagnóstico
e
realizar
tratamento
restaurador,
quando
necessário.
E) Nenhuma das altenativas

21)No contexto da PNAB (Portaria n. 2.488,
de 2011), as Redes de Atenção à Saúde
(RAS) são definidas como estratégias para
um cuidado integral e são direcionadas às
necessidades de saúde da população. São
arranjos organizativos formados por ações
e serviços de saúde com diferentes
configurações tecnológicas e missões
assistenciais. Para cumprir a função de
ordenar as RAS, a AB deve:
A) ter elevado grau de autoridade e
independência.
B) construir vínculos positivos e afetivos
com indivíduos da comunidade.
C) acompanhar e gerir o serviço de
emergência.
D) programar os serviços de saúde com base
nas necessidades de saúde dos usuários.

E) nenhuma das alternativas anteriores.

22) De acordo com o Calendário Nacional
de Vacinação, devem ser administradas na
criança ao nascer as seguintes vacinas:
A) DTP e Hepatite B
B) BCG e Hepatite B
C) DTP e BCG
D) Hepatite B, BCG e DTP
E) Hepatite B e Rotavírus
23) De acordo com o Ministério da Saúde,
após o atendimento de um cliente que
apresentava a gripe Influenza H1N1, a
limpeza e a desinfecção de superfícies
devem ser feitas com
A) remoção de sujidades das pias e mesas,
com solução de lactato de amônio.
B) uso de detergente neutro seguido da
aplicação de álcool a 70%.
C) tratamento físico local de matéria
orgânica visível e retirada com papel/tecido
absorvente.
D) pulverização da superfície com solução à
base de hipoclorito de sódio a 0,02%.
E) aplicar álcool em gel nas superfícies e
aguardar secagem espontânea.

24) Algumas regras são importantes para a
elaboração das anotações de enfermagem
a serem registradas pelo técnico de
enfermagem, dentre as quais:
A) conter dados legíveis, completos, claros,
concisos,
objetivos,
pontuais
e
cronológicos.

B) utilizar termos que expressem conotação
de valor, como, por exemplo, bem, mal,
muito, pouco.
C) corrigir as rasuras com corretivos, deixar
linhas em branco, mantendo espaços entre
os parágrafos.
D) indicar a data, hora e local ao final de
cada registro.
E) nenhuma das alternativas

25) A respiração é a troca de gases
realizada entre o organismo e o meio
externo. Quanto aos movimentos
respiratórios
por
minuto
(mrpm)
considerados dentro dos limites de
normalidade, correlacione as colunas e a
seguir assinale a alternativa com a
sequência correta de cima para baixo.
A - Adulto.

( ) 16 a 19 mrpm.

B - Adolescente.

( ) 30 a 60 mrpm.

C - Criança.

( ) 25 a 32 mrpm.

D – Recém-nascido.

( ) 12 a 20 mrpm.

( ) A via intramuscular é utilizada para
administrar medicamentos irritantes, por
ser menos dolorosa, considerando-se que
existe menor número de terminações
nervosas no tecido muscular profundo.
( ) Na via intramuscular, a absorção ocorre
mais rapidamente que no caso da aplicação
subcutânea, devido à maior vascularização
do tecido muscular.
( ) Na via intramuscular, o volume a ser
administrado deve ser compatível com a
massa muscular, que varia de acordo com a
idade, localização e estado nutricional.
( ) Considerando-se um adulto com peso
normal, o volume mais adequado de
medicamento em aplicação no deltoide é de
aproximadamente 5ml.
A) V, V, V, F.
B) V, V, V, V.
C) F, F, V, V.
D) F, V, F, V
E) V, V, F, F.

A) A, B, C, D.
B) C, A, B, D.
C) A, C, D, B.
D) B, D, C, A.
E) A, D, B, C.

26) Leia as frases abaixo e marque (F) se a
afirmativa for falsa ou (V) se for
verdadeira, em seguida, assinale a
alternativa que contém a sequência, de
cima para baixo, correta.

27) A busca ativa que identifica
Sintomáticos Respiratórios em uma
comunidade está relacionada a que
patologia?
A) Meningite
B) Dengue
C) Esquistossomose
D) Hanseníase
E) Tuberculose

28) Sobre a administração de injeções
intramusculares (IM), qual alternativa está
CORRETA?

3.curativo aberto
4. curativo obstruído

A) Ao selecionar um local IM, verifique se o
local está isento de dor, infecção, necrose,
hematomas e abrasões.

Assinale a alternativa que indica todas os
tipos de curativo corretos.

B) Na IM no deltoide, localize o músculo
expondo completamente a parte superior
da coxa do paciente, pedindo que ele relaxe
as pernas com pés para trás.
C) O músculo vasto lateral é outro local de
injeção usado em adultos e em lactentes,
ele é contraindicado devido ao risco de
lesões.
D) O músculo vasto lateral envolve os
músculos glúteos médio e mínimo e
constitui o local preferido para adultos e
crianças.
E) Para administração de injeção IM no
músculo vasto lateral, use a mão esquerda
para o quadril esquerdo e a mão direita para
o quadril direito. Aponte o polegar na
direção da região inguinal do paciente, faça
uma cruz no membro e aplique a agulha no
quadrante superior esquerdo

29) Analise a lista abaixo:
1.curativo oclusivo
2.curativo compressivo

A)É correto apenas o tipo 3
B) É correto apenas o tipo 4.
C) São corretos apenas os tipos 1 e 2.
D) São corretos apenas os tipos 1 e 3.
E) São corretos apenas os tipos 1, 2 e 3.

30) Pode ser assintomática, porém
frequentemente
causa
condiloma
acuminado ou verrugas genitais. O exposto
acima diz respeito à infecção pelo(a):
A) HSV do tipo 2.
B)Diplococo
Gram-positivo
Neisseria
gonorrhoeae.
C) Fungo Candida albicans.
D) Papilomavírus humano (HPV).
E) Arbovirose.

GABARITO
QUESTÃO
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__________________________________________________________
Nome por extenso

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem
numérica, com apenas uma alternativa correta.
2. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má
impressão, levante o braço.
3. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA
FOLHA DE RESPOSTAS
1. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
2. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.
3. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas corretamente no
gabarito, mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

___________________________________________________________________
Nome por extenso

CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA

LÍNGUA PORTUQUESA
1) Qual das alternativas apresenta palavras
que preenchem adequadamente as
lacunas abaixo?
Ele _____ o nome do instrumento:
_____.Porém, algumas pessoas não
entenderam, então ele _____ novamente.

B) pelo deslocamento de uma expressão

A) Cítara Citará Citara.

E) o emprego da vírgula não se justifica e

B) Citara Cítara Citará.

está incorreto.

adverbial.
C) pela sequência de termos de mesma
ordem sintática.
D) pelo isolamento do vocativo.

C) Citará Citara Cítara.
4) A conjunção destacada em: “Quem sabe
nos mataremos menos, SE as drogas forem
controladas e a miséria extinta.” introduz
uma oração que expressa ideia de:

D) Citará Cítara Citara.
E) Citara Citará Cítara

2) A alternativa em que o plural dos nomes
compostos está empregado corretamente
é:

A) comparação.

A) pés de moleque,
primas, navios- escola
B) pés de moleques,
primas, navios-escolas
C) pé de moleques,
primas, navios-escolas
D) pé de moleques,
primas, navios-escola
E) pés de moleques,
prima, navios-escolas

D) conformidade

beija-flores, obrasbeija-flores, obras-

B) causa
C) consequência.

E) condição.

beija-flores, obras-

3) No trecho “...vale para quem utilizar as
vias sem autorização para festas, práticas
esportivas, desfiles ou atividades que
prejudiquem o trânsito” (linhas 13-16), o
emprego das vírgulas se justifica:

5) “Depois de um certo tempo, o menino
começou a gritar desesperadamente que
havia uma cobra com ele, mas, como ele
era muito mentiroso, ninguém levou a
sério.”
Nesse segmento do texto, o advérbio
“desesperadamente” pode ser substituído
por “com desespero”.
Assinale a opção que apresenta a
substituição do mesmo tipo que está
incorreta.

A) pela anteposição de uma oração

A) Reagiu raivosamente = Reagiu com raiva.

temporal.

beija-flores, obrasbeija-flores, obras-

B) Cantou tristemente = Cantou com
tristeza.
C) Agiu solenemente = Agiu sozinho.
D) Gritava nervosamente = Gritava com
nervosismo.

MELO NETO, João Cabral de. Antologia
poética. Rio de Janeiro: Sabiá, 1964.
Releia a estrofe: Calça as ruas: e, como não
pode todo o mato, para andar nele estende
passadeiras de asfalto. Sobre o verbo
destacado, assinale a alternativa correta:

E) Comia vorazmente = Comia com

A) Não apresenta sujeito.

voracidade.

B) Seu sujeito foi omitido.
C) É impessoal.

6) A divisão silábica consiste na
identificação e delimitação das sílabas de
cada palavra. Neste contexto, assinale a
alternativa em que a divisão silábica está
feita de forma incorreta.

D) Apresenta sujeito indeterminado.
E) Está flexionado no futuro do subjuntivo.
8) Leia atentamente as alternativas abaixo
e assinale a correta.

A) Au-to-mó-vel
B) Pai-sa-gens

A) “Descuidar da limpeza” é sinônimo de

C) Mei-go

“zelar da limpeza”.

D) Pa-ci-en-te

B) A frase “ Ganhei dois burrinhos mansos”

E) Fa-mí-li-a

está no singular.
C) A palavra bola, tem seis letras e seis

7) A questão refere-se ao texto seguinte:

sílabas

Formas do nu
O homem é o animal
mais vestido e calçado.
Primeiro, a pano e feltro,
se isola do ar abraço.
Depois, a pedra e cal,
de paredes trajado,
se defende do abismo
horizontal do espaço.
Para evitar a terra
calça nos pés sapatos,
nos sapatos, tapetes,
e, nos tapetes, soalhos.
Calça as ruas: e, como
não pode todo o mato,
para andar nele estende
passadeiras de asfalto.

D)

Maria é linda. A palavra linda dá

qualidade à Maria.
E) “Não estacione aqui”, a palavra estacione
é um substantivo.
9) A expressão destacada em – ... passar
muito tempo usando redes sociais pode
levar à depressão. – está corretamente
substituída, com o sentido preservado e
conforme as regras de regência da normapadrão, por:
A) resultar na.
B) decorrer da.
C) provocar da.
D) originar na.
E) reverter da.

10) Assinale a alternativa em que todas as
palavras são derivadas de FERRO:
A) ferver fértil
B) ferreiro ferrinho

Ricardo comprou 2 liquidificadores, 3
ventiladores e 1 micro-ondas e vai pagar
tudo em 3 prestações iguais. O valor de
cada prestação será igual a

C) ferrugem ferida

A) R$ 280,00.

D) ferrolho febre

B) R$ 290,00.

E) fada - ferradura

C) R$ 300,00.
D) R$ 310,00.

MATEMÁTICA
11) Considere hipoteticamente que M. A.
S. é escriturária em um banco de varejo.
Em determinado dia, quando estava
trabalhando como operadora de caixa,
observou que, na abertura do caixa, só
havia notas de R$ 20,00 e de R$ 50,00, e o
total, em reais, era igual a R$ 360,00. Se o
número de cédulas era o menor possível no
caixa de M. A. S, é correto afirmar que, no
caixa,

E) R$ 320,00

13) Não é verdade que todos os números
naturais são números pares.
A partir dessa afirmação, é possível
concluir, corretamente, que, do ponto de
vista lógico,
A) nenhum número natural é um número
par.

A) havia mais cédulas de R$ 20,00 do que

B) existem números naturais que são

cédulas de R$ 50,00.

números pares.

B) o número de cédulas de R$ 20,00 era o

C) nenhum número par é número natural.

triplo do número de cédulas de R$ 50,00.

D) existem números pares que são números

C) o total em cédulas de R$ 50,00 era igual

ímpares.

a R$ 250,00.

E) nenhuma das alternativas anteriores.

D) o total em cédulas de R$ 20,00 era igual
a R$ 160,00.

14) A fração 70/100 pode
representada, também, como

ser

E) o número de cédulas de R$ 50,00 era o
dobro do número de cédulas de R$ 20,00

A) 7
B) 0,7

12) A tabela a seguir mostra os preços de
alguns produtos que estão em promoção
em uma loja.
Produtos Preço (R$) Micro-ondas 300,00
Cafeteira 240,00 Liquidificador 90,00
Aspirador 150,00 Ventilador 120,00

C) 0,07
D) 0,007
E) 0,001
15) Severino aplicou R$ 5.000,00 à taxa de
2% ao mês por 1 ano e 5 meses. Ao final

desse período, qual era o montante da
aplicação?

de inscrição no respectivo conselho
profissional, sem o carimbo.
E) Nenhuma das alternativas anteriores

A) R$ 5.939,30
B) R$ 6.300,50
C) R$ 6.700,00
D) R$ 7.000,00
E) R$ 7.939,30

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – AUXILIAR
DE FARMÁCIA
16) São fatores extrínsecos que alteram a
estabilidade dos medicamentos:
A) Luz, umidade e oxidação
B) Umidade, calor e incompatibilidade
C) Luz, calor e umidade
D) Calor, luz e oxidação
E) Luz, aparência e incompatibilidade
17) Considera-se EPI:
A) Luva e óculos
B) Luva e lava-olhos
C) Lava-olhos e óculos
D) Extintor de incêndio e máscara
E) Adornos e avental

18) Dos medicamentos prescritos, não será
avaliada e dispensada a receita que:
A) Estiver escrita à tinta, em português, em
letra de forma, clara e legível, observada a
nomenclatura oficial dos medicamentos e o
sistema de pesos e medidas oficiais do
brasil.
B) contiver o nome e o endereço residencial
do paciente
C) Contiver forma farmacêutica, posologia,
apresentação, método de administração e
duração do tratamento.
D) Contiver data e assinatura do
profissional, endereço do consultório e o nº

19) É uma diretriz da Política Nacional de
Humanização (PNH), que não tem local
nem hora certa para acontecer, nem um
profissional específico para fazê-lo: faz
parte de todos os encontros do serviço de
saúde. É uma postura ética que implica na
escuta do usuário em suas queixas, no
reconhecimento do seu protagonismo
no processo de saúde e adoecimento, e na
responsabilização pela resolução, com
ativação de redes de compartilhamento de
saberes. É também um compromisso de
resposta às necessidades dos cidadãos que
procuram os serviços de saúde. O texto
refere-se a:
A) acolhimento
B) ambiência
C) defesa dos direitos
D) valorização do trabalho
E) Nenhuma das alternativas
20) Faz-se necessário para uma boa
comunicação, EXCETO:
A) Diminuir o número de gírias
B) Não atentar para a gesticulação como
forma de complementação da linguagem
falada
C) Comunicar não é falar muito, mas sim,
falar na ocasião oportuna de maneira clara
e precisa.
D) Comunicar não é só falar continuamente,
mas também ouvir o que os outros têm a
dizer.
E) Nenhuma das alternativas
21) Complete: A ____________ estuda a
dinâmica da absorção, da distribuição e da
eliminação dos fármacos e a ___________

estuda os efeitos bioquímicos e fisiológicos
dos fármacos e seus mecanismos de ação.
A) Farmacocinética/farmacodinâmica
B) Farmacodinâmica/farmacocinética
C) Farmacocinética/farmacognosia
D) Farmacognosia/farmacocinética
E) Farmacoeficácia/Farmacodinamismo

4. Via intramuscular
( ) Aplicação de insulina e teste alérgico.
( ) Útil para pacientes inconscientes,
vomitando ou incapazes de deglutir.
( ) Útil em situações emergenciais e de
grande volume de substância.
( ) Via de ação rápida e administração de
pouco volume de medicamento.

22) São formas farmacêuticas que podem
ser administradas por via oral, EXCETO:

Marque a sequência correta

A) Cápsula
B) Comprimido
C) Creme
D) Suspensão
E) Nenhuma das alternativas

A) 2, 3, 4, 1
B) 2, 1, 4, 3
C) 1, 3, 2, 4
D) 4, 2, 3, 1
E) 1, 4, 3, 2

23)
Conservar
medicamentos
sob
temperatura ambiente, segundo a
Farmacopeia Brasileira, significa manter a
temperatura entre:
A) 15 e 25 ºC.
B) 15 e 40 ºC.
C) 25 e 35 ºC.
D) 25 e 40 ºC
E) 20 e 42 º C

24) A administração de medicamentos por
diversas vias do organismo deve ser
precedida de todas as informações
descritas na prescrição médica. A coluna da
esquerda apresenta vias de administração
de medicamentos e a da direita, a
aplicabilidade/utilidade de cada uma.
Numere a coluna da direita de acordo com
a da esquerda.
1. Via subcutânea
2. Via endovenosa
3. Via retal

25) O conjunto de técnicas e ações que
visam a assegurar a manutenção da
qualidade e segurança dos produtos,
serviços e procedimentos farmacêuticos, a
fim de contribuir para a assistência
terapêutica integral, o uso racional dos
medicamentos, a prevenção de doenças, a
promoção e recuperação da saúde, e para
a melhoria da qualidade de vida das
pessoas, é o conceito para:
A) Assistência farmacêutica.
B) Cuidado farmacêutico.
C) Tecnologia da informação farmacêutica.
D) Boas práticas farmacêuticas.
E) Evolução farmacêutica.

26) O Ministério da Saúde aponta que o
lixo coletado nas dependências do
almoxarifado de medicamentos e, em suas
proximidades, deve ser eliminado:
A) Pelo fluxo racional de pessoal e materiais.

B) Por meio de sistemas seguros e
higiênicos.
C) Sem desprendimento de pó, facilitando a
limpeza.
D) Para estocagem. Deve destinar-se
somente a esse propósito.
E) Sem cuidados
27) A solicitação de dispensação que
chegou à farmácia é de 15g de glicose
endovenosa. A farmácia tem disponível, no
momento, ampolas 25%/10 mL cada. O
auxiliar de farmácia deverá entregar ao
escriturário:
A) 3 ampolas.
B) 4 ampolas.
C) 6 ampolas.
D) 8 ampolas.
E) 10 ampolas.

28) As matérias-primas e os materiais de
embalagem empregados na manipulação e
acondicionamento das formulações, são
denominados de:
A) Medicamentos.
B) Insumos.
C) Formulações.
D) Doseamentos.
E) Bases.

29) Dos fármacos que atuam no sistema
digestório, é correto afirmar que a
Simeticona é exemplo de:
A) Adsorvente.
B) Antidiarreico.
C) Antifisético.
D) Antiespasmódico.
E) Antiagregante.

30) Na Farmácia Hospitalar onde você
trabalha foi solicitado uma dose de 20
mg/kg de Fenobarbital para um paciente
que pesa 50 kg. Se a ampola deste
medicamento contém 200 mg/ 2 ml, a
quantidade de ampolas a ser dispensada
será de:
A) 03 ampolas;
B)04 ampolas;
C) 05 ampolas;
D) 06 ampolas;
E) 07 ampolas.

GABARITO
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__________________________________________________________
Nome por extenso

E

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica,
com apenas uma alternativa correta.
2. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante
o braço.
3. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA
DE RESPOSTAS
1. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
2. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.
3. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas corretamente no gabarito, mais de
uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

___________________________________________________________________
Nome por extenso

CARGO: AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA

LÍNGUA PORTUGUESA

1) A forma plural CORRETA de “ela
arrebentou” é:
A) elas arrebetaram.
B) elas arrenbentaram.
C) elas arrebentaram.
D) elas arrenbentou.
E) ela arrebentaram
2) “... além de muito levado, era também
muito mentiroso”.
Essa frase significa que o menino
A) era mais levado que mentiroso.
B) era mais mentiroso que levado.

E) Comida
4) Assinale a alternativa que apresenta a
frase pontuada conforme a norma-padrão
da língua portuguesa.
A) Os amigos, de Lucas acabaram
chegando, atrasados.
B) Naquela tarde meus colegas, não foram,
à escola.
C) O que importa, de fato é a qualidade,
das amizades.
D) Escolher, bom amigos só se aprende,
com o tempo.
E) Cláudio, o amigo de Ana, também irá ao
cinema.

C) era tão mentiroso quanto levado.

5) Quem com ferro fere, com ferro será
ferido.

D) era menos mentiroso que levado.

Este ditado popular fala sobre:

E) era menos levado que mentiroso.
A) amizade fiel.
3) Quando o assunto é homem e tarefas
domésticas, o leque de perfis é variado.
Além de dono de casa efetivo, há aqueles
que ajudam, esporadicamente, quando
estão de folga, como no caso de Hélio
Ricardo de Lima. Na casa de Hélio, ele é
responsável pela comida aos sábados,
domingos e feriados, além das compras
quinzenais, enquanto a esposa cuida da
casa e da roupa.
(Jornal do Comércio).
No texto há exemplo de substantivo
próprio:
A) Casa
B) Esposa
C) Homem
D) Hélio

B) homem trabalhador.
C) aqui se faz, aqui se paga.
D) o ferro quebrou.
E) o ferreiro se machucou.

6) A questão refere-se ao texto seguinte:
Matar para proteger
Caçar animais e derrubar árvores pode
ajudar a preservar a natureza? Na opinião
de muita gente, sim. A exploração
sustentável – um nome pomposo que
significa não retirar do ambiente mais do
que ele pode repor naturalmente – ganha
cada vez mais espaço como estratégia
para acomodar os interesses conflitantes
de quem tira da natureza o sustento
próprio e de quem quer ver as paisagens

intocadas. A caça controlada, dizem
alguns pesquisadores, pode evitar a
superpopulação de espécies, além de
gerar receita. Isso vem sendo feito com
sucesso, no Rio Grande do Sul, o único
Estado brasileiro onde a caça é legal.
Todos os anos, a Fundação Zoobotânica
indica quais as espécies disponíveis para a
caça, em que quantidades e em que
regiões. A novidade, agora, é que algumas
espécies símbolo da preservação, como a
onça-pintada e o jacaré, estão na mira do
“uso sustentável”.
Na Amazônia, o desafio é controlar a
extração de madeira, uma ameaça à
floresta. Proibi-la preservaria a região,
mas tiraria o sustento de famílias que
trabalham nas madeireiras. A saída é o
manejo sustentável, ou seja, um corte
selecionado e controlado.
Fernanda Campanelli Massaroto
http://super.abril.com.br/ecologia/matarproteger- 460891.shtml
Acessado em: 13/01/2011
A resposta à primeira pergunta do texto é
positiva, somente se:

E) Não houver exploração sustentável da
mata e caça controlada de certas espécies
animais.
7) Assinale a alternativa em que o verbo
destacado está corretamente empregado
no tempo presente.
A) ... assim falava a canção...
B) ... mas quem cantava chorou...
C) ... ouvir a voz que vem do coração...
D) E quem voou no pensamento ficou...
E) ... quem cantava chorou…
8) Assinale a alternativa correta:
No trecho – A biologia talvez não explique
todas as diferenças, mas revela que não
somos uma tábula rasa de gênero. –, a
palavra em destaque pode ser substituída,
sem alterar o sentido do texto, por:
A) portanto
B) assim
C) porém
D) pois
E) porque

A) Os caçadores obtiverem lucros
imediatos com essa atividade.
B) Os responsáveis pelo meio ambiente
tornarem a caça um esporte legalmente
permitido.
C) For impedida a entrada de pessoas de
outras regiões do país, para proteger a
passagem.
D) A caça e a derrubada de árvores forem
feitas principalmente por aqueles que
sobrevivem da natureza.

9) A alternativa que apresenta uma frase
negativa é:
A) Assim vamos nos atrasar!
B) Chegarei o mais cedo possível.
C) Onde estarão os meus óculos?
D) Ele não será atendido hoje.
E) Nenhuma das alternativas.
10) Assinale a alternativa em que o
feminino está incorreto:
A) o herói = a heroína.
B) o cavaleiro = a dama.
C) o locutor = a locutora.
D) o cavalo = a égua.
E) O menino = a menina

MATEMÁTICA

R$20,00 e uma nota de R$ 5,00. Quanto
Pedro recebeu de troco?

11) A partir da noção sobre sucessores e
antecessores, determine o mês antecessor
do mês de Setembro.

A) R$ 4,00.

A) Junho.

C) R$ 10,00

B) Novembro.

D) R$ 20,00.

C) Maio.

E) R$ 40,00.

B) R$ 5,00.

D) Agosto.
E) Janeiro
12) A distância da casa de Caio até o
trabalho é de 4 km. Essa medida, em
metros, corresponde a
A) 4000.
B) 40000.
C) 400000.
D) 4000000.
E) 400.

13) Com base nas informações a seguir,
responda:
Filme: A Cabana
Gênero: Drama

15) Em um mercado, um pacote de 250g
de certa salsicha custa R$ 3,60. Se você
pretende comprar 2kg dessa salsicha, o
valor a ser pago é de
A) R$ 14,40.
B) R$ 18,00.
C) R$ 21,60.
D) R$ 25,20.
E) R$ 28,80
16 Sabe-se que 3/5 do salário que Ana
recebe de uma empresa equivale a R$
450,00. Logo o valor total do seu salário é
de:
A) R$ 730,00.

Direção: Stuart Hazeldine

B) R$ 740,00.

Nacionalidade: EUA

C) R$ 750,00.

Duração: 133 min

D) R$ 760,00.
E) R$ 770,00.

Qual é o tempo de duração do filme:
A) 1h 13min
B) 2h 33min
C) 2h 23min
D) 1h 33min
E) 2h 13min
14) Pedro comprou uma calça no valor de
R$41,00 e pagou com duas notas de

17) Um supermercado está realizando
uma promoção para os consumidores. A
cada R$ 100,00 em compras o cliente
ganha um desconto de R$ 5,00. Se um
cliente fizer uma compra de R$ 800,00 o
desconto total será:
A) R$ 40,00
B) R$ 50,00

C) R$ 60,00

ATUALIDADES

D) R$ 70,00
E) R$ 80,00
18) Em uma cidade, são coletados
diariamente 30.000 Kg de lixo, sendo que
9.000 Kg são de papelão, 3.600 Kg de
plástico, 1.200 Kg de vidro, e o restante
são de detritos não reciclável. Quanto de
lixo não reciclável é coletado
diariamente?

21) Qual a função da ONU?
A) Zelar pela cultura em todas as nações
B) Unir as nações com o objetivo de
manter a paz e a segurança mundial
C) Financiar países em desenvolvimento
D) Regular o funcionamento do sistema
financeiro a nível internacional

A) 15.300 Kg

E) Gerenciar acordos de comércio entre os

B) 16.200 Kg

países

C) 21.400 Kg
D) 22.040 Kg

22) exportação é uma das principais

E) 44.900 Kg

operações econômicas de um país, por
meio dela é possível compreender a

19) Quantos 10 m cabem em 3 Km?
A) 3
B) 30
C) 300
D) 3000
E) 30000

situação econômica. Dos dez principais
produtos exportados em 2020 pelo Brasil
estão a(o)s:
I- Soja.
II- Carne bovina.
III- Minério de ferro.
IV- Equipamentos de telecomunicações,
incluindo peças e acessórios.

20) João foi a uma livraria. Ele comprou 4
livros e 5 revistas, os livros custaram 10
reais cada e as revistas 8 reais cada. No
total, entre livros e revistas, João gastou:
A) 56 reais.
B) 90 reais.
C) 80 reais.
D) 50 reais.
E) Nenhuma das alternativas

Está(ão) correta(s)

A) Todas as afirmativas.
B) Apenas as afirmativas II, III e IV.
C) Apenas as afirmativas I, II e IV.
D) Apenas as afirmativas I e III.
E) Apenas as afirmativas I, II e III.

23) Qual das alternativas apresenta os
Presidentes do Brasil em ordem de
sucessão?

ano (2020) no dia 13. Em 2020, celebrou,
então o 94º aniversário, e televisionado
pelas principais redes de TV

A) Dilma Rousseff, Lula, Jair Bolsonaro

internacionais. A personalidade a qual se

B) Fernando Henrique, Itamar Franco, Lula

refere o trecho acima é:

C) Itamar Franco, Collor, Lula
D) Collor, Lula, Dilma Rousseff

A) Rainha Elizabeth II.

E) Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair

B) Rainha Vitória.

Bolsonaro

C) Ana Bolena.
D) Maria Antonieta.

24) A nota de R$ 200 (duzentos reais),

E) nenhuma das alternativas.

entrou em circulação no dia 2 de
setembro. O Banco Central encomendou

26) O nosso atual Governo Federal

um total de 450 milhões de unidades da

anunciou o desejo da transferência da

cédula até o fim de 2020. Uma das

embaixada do Brasil em Israel (seguindo o

justificativas para a criação da cédula foi a

mesmo roteiro feito pelos EUA em 2018),

necessidade de atender a alta da

de:

demanda em meio à pandemia, em

A) Tel Aviv para a cidade de Jerusalém.

especial por causa do auxílio emergencial.

B) Jerusalém para a cidade de Tel-Aviv.

Esta nota tem a imagem de:

C) Safed para a cidade de Tiberias.
D) Tel Aviv para a cidade de Tirat Carmel.

A) um cachorro caramelo.

E) Tel Aviv para a cidade de Tiberias.

B) um influente político do Brasil.
C) um lobo-guará.
D) uma raposa.
E) um gato-do-mato

27) Qual das alternativas contém apenas
vacinas contra a covid-19?
A) VIP/VOP e AstraZeneca

25) Todos os anos, ela celebra seu

B) CoronaVac e AstraZeneca

aniversário duas vezes, costume que foi

C) HPV e BioNTech

iniciado pelo Rei George II há 250 anos.

D) Pentavalente (DTPa) e Sputnik V

Embora tenha nascido em 21 de abril, seu

E) Rotavírus e CoronaVac

aniversário oficial é comemorado no
segundo sábado de junho, que cai este

28) Que país que tem realizado testes
nucleares e, em 2017, ameaçou

principalmente os Estados Unidos da
América?

Brasil. Esse incêndio ocorreu em que
cidade?

A) Síria
B) Israel

A) Porto Alegre - RS.

C) China

B) Santa Rosa - RS.

D) Paquistão

C) Santa Maria - RS.

E) Coreia do Norte

D) Santa Rosa do Sul - SC.
E) Nenhuma das alternativas.

29) Em que governo brasileiro foi
sancionada a lei das cotas para o ensino
superior?
A) Governo de Dilma Rousseff
B) Governo de José Sarney
C) Governo de Fernando Henrique
D) Governo de Tancredo Neves
E) Governo de Luís Inácio Lula da Silva

30) A tragédia da boate Kiss completou 8
anos no dia 27 de janeiro de 2021. O
incêndio, que ocorreu na madrugada do
dia 27 de janeiro de 2013, provocou 242
mortes e deixou 636 feridos. A faixa etária
dos mortos, entre 18 e 24 anos, e as
condições do incêndio chocaram o país,
que teve luto oficial de três dias declarado
pela então presidente Dilma Rousseff. O
incêndio foi o segundo pior da história do

GABARITO
QUESTÃO

A

B

C

D

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
__________________________________________________________
Nome por extenso

E

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem
numérica, com apenas uma alternativa correta.
2. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má
impressão, levante o braço.
3. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA
FOLHA DE RESPOSTAS
1. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
2. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.
3. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas corretamente no
gabarito, mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

___________________________________________________________________
Nome por extenso

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

1) “... além de muito levado, era também
muito mentiroso”.
Essa frase significa que o menino
A) era mais levado que mentiroso.

trabalham nas madeireiras. A saída é o
manejo sustentável, ou seja, um corte
selecionado e controlado.
Fernanda Campanelli Massaroto
http://super.abril.com.br/ecologia/matarproteger- 460891.shtml
Acessado em: 13/01/2011

B) era mais mentiroso que levado.
C) era tão mentiroso quanto levado.
D) era menos mentiroso que levado.
E) era menos levado que mentiroso.

A resposta à primeira pergunta do texto é
positiva, somente se:
A) Os caçadores obtiverem lucros
imediatos com essa atividade.

2) A questão refere-se ao texto seguinte:
Matar para proteger
Caçar animais e derrubar árvores pode
ajudar a preservar a natureza? Na opinião
de muita gente, sim. A exploração
sustentável – um nome pomposo que
significa não retirar do ambiente mais do
que ele pode repor naturalmente – ganha
cada vez mais espaço como estratégia
para acomodar os interesses conflitantes
de quem tira da natureza o sustento
próprio e de quem quer ver as paisagens
intocadas. A caça controlada, dizem
alguns pesquisadores, pode evitar a
superpopulação de espécies, além de
gerar receita. Isso vem sendo feito com
sucesso, no Rio Grande do Sul, o único
Estado brasileiro onde a caça é legal.
Todos os anos, a Fundação Zoobotânica
indica quais as espécies disponíveis para a
caça, em que quantidades e em que
regiões. A novidade, agora, é que algumas
espécies símbolo da preservação, como a
onça-pintada e o jacaré, estão na mira do
“uso sustentável”.
Na Amazônia, o desafio é controlar a
extração de madeira, uma ameaça à
floresta. Proibi-la preservaria a região,
mas tiraria o sustento de famílias que

B) Os responsáveis pelo meio ambiente
tornarem a caça um esporte legalmente
permitido.
C) For impedida a entrada de pessoas de
outras regiões do país, para proteger a
passagem.
D) A caça e a derrubada de árvores forem
feitas principalmente por aqueles que
sobrevivem da natureza.
E) Não houver exploração sustentável da
mata e caça controlada de certas espécies
animais.
3) A forma plural CORRETA de “ela
arrebentou” é:
A) elas arrebetaram.
B) elas arrenbentaram.
C) elas arrebentaram.
D) elas arrenbentou.
E) ela arrebentaram

4) Quando o assunto é homem e tarefas
domésticas, o leque de perfis é variado.
Além de dono de casa efetivo, há aqueles
que ajudam, esporadicamente, quando
estão de folga, como no caso de Hélio
Ricardo de Lima. Na casa de Hélio, ele é
responsável pela comida aos sábados,
domingos e feriados, além das compras
quinzenais, enquanto a esposa cuida da
casa e da roupa.
(Jornal do Comércio).
No texto há exemplo de substantivo
próprio:
A) Casa
B) Esposa

C) O que importa, de fato é a qualidade,
das amizades.
D) Escolher, bom amigos só se aprende,
com o tempo.
E) Cláudio, o amigo de Ana, também irá ao
cinema.
7) Assinale a alternativa em que o verbo
destacado está corretamente empregado
no tempo presente.
A) ... assim falava a canção...
B) ... mas quem cantava chorou...
C) ... ouvir a voz que vem do coração...
D) E quem voou no pensamento ficou...
E) ... quem cantava chorou…
8) Assinale a alternativa correta:

C) Homem
D) Hélio
E) Comida

5) Quem com ferro fere, com ferro será
ferido.
Este ditado popular fala sobre:
A) amizade fiel.
B) homem trabalhador.
C) aqui se faz, aqui se paga.

No trecho – A biologia talvez não explique
todas as diferenças, mas revela que não
somos uma tábula rasa de gênero. –, a
palavra em destaque pode ser substituída,
sem alterar o sentido do texto, por:
A) portanto
B) assim
C) porém
D) pois
E) porque
9) Assinale a alternativa em que o
feminino está incorreto:

D) o ferro quebrou.
E) o ferreiro se machucou.
6) Assinale a alternativa que apresenta a
frase pontuada conforme a norma-padrão
da língua portuguesa.
A) Os amigos, de Lucas acabaram
chegando, atrasados.
B) Naquela tarde meus colegas, não foram,
à escola.

A) o herói = a heroína.
B) o cavaleiro = a dama.
C) o locutor = a locutora.
D) o cavalo = a égua.
E) O menino = a menina
10) A alternativa que apresenta uma frase
negativa é:
A) Assim vamos nos atrasar!
B) Chegarei o mais cedo possível.
C) Onde estarão os meus óculos?

D) Ele não será atendido hoje.
E) Nenhuma das alternativas.

MATEMÁTICA
11) A distância da casa de Caio até o
trabalho é de 4 km. Essa medida, em
metros, corresponde a
A) 4000.
B) 40000.
C) 400000.
D) 4000000.
E) 400.
12) Com base nas informações a seguir,
responda:

Filme: A Cabana
Gênero: Drama
Direção: Stuart Hazeldine

14) Sabe-se que 3/5 do salário que Ana
recebe de uma empresa equivale a R$
450,00. Logo o valor total do seu salário é
de:
A) R$ 730,00.
B) R$ 740,00.
C) R$ 750,00.
D) R$ 760,00.
E) R$ 770,00.
15) Pedro comprou uma calça no valor de
R$41,00 e pagou com duas notas de
R$20,00 e uma nota de R$ 5,00. Quanto
Pedro recebeu de troco?
A) R$ 4,00.
B) R$ 5,00.
C) R$ 10,00
D) R$ 20,00.

Nacionalidade: EUA

E) R$ 40,00.

Duração: 133 min

Qual é o tempo de duração do filme:
A) 1h 13min
B) 2h 33min
C) 2h 23min
D) 1h 33min
E) 2h 13min

16) Em um mercado, um pacote de 250g
de certa salsicha custa R$ 3,60. Se você
pretende comprar 2kg dessa salsicha, o
valor a ser pago é de
A) R$ 14,40.
B) R$ 18,00.
C) R$ 21,60.

13) João foi a uma livraria. Ele comprou 4
livros e 5 revistas, os livros custaram 10
reais cada e as revistas 8 reais cada. No
total, entre livros e revistas, João gastou:
A) 56 reais.
B) 90 reais.
C) 80 reais.
D) 50 reais.
E) Nenhuma das alternativas

D) R$ 25,20.
E) R$ 28,80
17) Em uma cidade, são coletados
diariamente 30.000 Kg de lixo, sendo que
9.000 Kg são de papelão, 3.600 Kg de
plástico, 1.200 Kg de vidro, e o restante
são de detritos não reciclável.

Quanto de lixo não reciclável é coletado
diariamente?
A) 15.300 Kg

ATUALIDADES

B) 16.200 Kg
C) 21.400 Kg
D) 22.040 Kg
E) 44.900 Kg

21) A tragédia da boate Kiss completou 8
anos no dia 27 de janeiro de 2021. O
incêndio, que ocorreu na madrugada do
dia 27 de janeiro de 2013, provocou 242

18) Um supermercado está realizando
uma promoção para os consumidores. A
cada R$ 100,00 em compras o cliente
ganha um desconto de R$ 5,00. Se um
cliente fizer uma compra de R$ 800,00 o
desconto total será:
A) R$ 40,00
B) R$ 50,00
C) R$ 60,00
D) R$ 70,00
E) R$ 80,00

19) Quantos 10 m cabem em 3 Km?
A) 3
B) 30

mortes e deixou 636 feridos. A faixa etária
dos mortos, entre 18 e 24 anos, e as
condições do incêndio chocaram o país,
que teve luto oficial de três dias declarado
pela então presidente Dilma Rousseff. O
incêndio foi o segundo pior da história do
Brasil. Esse incêndio ocorreu em que
cidade?

A) Porto Alegre - RS.
B) Santa Rosa - RS.
C) Santa Maria - RS.
D) Santa Rosa do Sul - SC.
E) Nenhuma das alternativas.

C) 300
D) 3000

22) O nosso atual Governo Federal

E) 30000

anunciou o desejo da transferência da
embaixada do Brasil em Israel (seguindo o

20) A partir da noção sobre sucessores e
antecessores, determine o mês antecessor
do mês de Setembro.

mesmo roteiro feito pelos EUA em 2018),

A) Junho.

A) Tel Aviv para a cidade de Jerusalém.

B) Novembro.

B) Jerusalém para a cidade de Tel-Aviv.

C) Maio.

C) Safed para a cidade de Tiberias.

D) Agosto.

D) Tel Aviv para a cidade de Tirat Carmel.

E) Janeiro

E) Tel Aviv para a cidade de Tiberias.

de:

C) um lobo-guará.
23) exportação é uma das principais

D) uma raposa.

operações econômicas de um país, por

E) um gato-do-mato

meio dela é possível compreender a
situação econômica. Dos dez principais

25) Todos os anos, ela celebra seu

produtos exportados em 2020 pelo Brasil

aniversário duas vezes, costume que foi

estão a(o)s:

iniciado pelo Rei George II há 250 anos.

I- Soja.

Embora tenha nascido em 21 de abril, seu

II- Carne bovina.

aniversário oficial é comemorado no

III- Minério de ferro.

segundo sábado de junho, que cai este

IV- Equipamentos de telecomunicações,

ano (2020) no dia 13. Em 2020, celebrou,

incluindo peças e acessórios.

então o 94º aniversário, e televisionado

Está(ão) correta(s)

pelas principais redes de TV
internacionais. A personalidade a qual se

A) Todas as afirmativas.

refere o trecho acima é:

B) Apenas as afirmativas II, III e IV.
C) Apenas as afirmativas I, II e IV.

A) Rainha Elizabeth II.

D) Apenas as afirmativas I e III.

B) Rainha Vitória.

E) Apenas as afirmativas I, II e III.

C) Ana Bolena.
D) Maria Antonieta.

24) A nota de R$ 200 (duzentos reais),

E) nenhuma das alternativas.

entrou em circulação no dia 2 de
setembro. O Banco Central encomendou
um total de 450 milhões de unidades da

26) Qual das alternativas apresenta os
Presidentes do Brasil em ordem de
sucessão?

cédula até o fim de 2020. Uma das
justificativas para a criação da cédula foi a

A) Dilma Rousseff, Lula, Jair Bolsonaro

necessidade de atender a alta da

B) Fernando Henrique, Itamar Franco, Lula

demanda em meio à pandemia, em

C) Itamar Franco, Collor, Lula

especial por causa do auxílio emergencial.

D) Collor, Lula, Dilma Rousseff

Esta nota tem a imagem de:

E) Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair
Bolsonaro

A) um cachorro caramelo.
B) um influente político do Brasil.

27) Qual das alternativas contém apenas
vacinas contra a covid-19?

A) VIP/VOP e AstraZeneca

A) Governo de Dilma Rousseff
B) Governo de José Sarney

B) CoronaVac e AstraZeneca

C) Governo de Fernando Henrique

C) HPV e BioNTech

D) Governo de Tancredo Neves

D) Pentavalente (DTPa) e Sputnik V

E) Governo de Luís Inácio Lula da Silva

E) Rotavírus e CoronaVac
28) Que país que tem realizado testes
nucleares e, em 2017, ameaçou
principalmente os Estados Unidos da
América?
A) Síria
B) Israel
C) China
D) Paquistão
E) Coreia do Norte
29) Qual a função da ONU?
A) Zelar pela cultura em todas as nações
B) Unir as nações com o objetivo de
manter a paz e a segurança mundial
C) Financiar países em desenvolvimento
D) Regular o funcionamento do sistema
financeiro a nível internacional
E) Gerenciar acordos de comércio entre os
países
30) Em que governo brasileiro foi
sancionada a lei das cotas para o ensino
superior?

GABARITO
QUESTÃO
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__________________________________________________________
Nome por extenso

E

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem
numérica, com apenas uma alternativa correta.
2. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má
impressão, levante o braço.
3. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA
FOLHA DE RESPOSTAS
1. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
2. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.
3. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas corretamente no gabarito,
mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

___________________________________________________________________
Nome por extenso

CARGO: EDUCADOR FÍSICO

LINGUA PORTUGUESA
1) Assinale a alternativa correspondente à
grafia correta dos vocábulos: discu___ão,
an___iedade e cora___em
A) ss – s – g
B) ç – s – g
C) ss – c – g
D) ss – s – j
E) ç – c – j
2) Analise as frases abaixo quanto às Vozes
Verbais.
I- "...deve-se valorizar o erro..."
II- "A reforma do pensamento pressupõe a
consciência de si e do mundo"
Assinale a alternativa correta.
A) As frases I e II estão na Voz Passiva.
B) As frases I e II estão na Voz Ativa.
C) A frase I está na Voz Passiva e a II está na
Voz Ativa.
D) A frase I está na Voz Ativa e a II está na Voz
Passiva.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

( ) As aulas de física serão ministradas nas
segundas-feiras.
A) V,V,F,V,V
B) F,V,F,V,V
C) V,F,V,V,F
D) F,F,V,F,V
E) V,F,V,V,V
5) Uma “dica” sobre notícias falsas dizia:
“Muitos sites de notícias falsas contêm erros
ortográficos ou
apresentam
layouts
estranhos. Redobre a atenção na leitura se
perceber esses sinais”. A notícia abaixo que
poderia enquadrar-se nesse grupo é:
A) A picina do clube transmitiu dengue aos
sócios;
B) Adolescentes mataram amigo na festa;
C) Os candidatos ao senado estavam bastante
cansados;
D) Muitos candidatos se dizem prejudicados
pelas urnas;
E) A luta contra os privilégios deve ser
permanente.

3) Assinale a alternativa em que todas as
palavras estão ortograficamente corretas:
A) Exagero, zelador, aza
B) Isopor, zebra, aseitona
C) Exame, compasso, bronze
D) Percurso, pensão, inceticida
E) Beleza, acervo, acinatura

6) Quanto à ocorrência da crase, assinale a
alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas da frase a seguir:
O autor comparou ____ situação da China
____ dos demais países e chegou uma ____
conclusão um tanto preocupante.
A) à ... à ... à
B) a ... a ... à
C) à ... à ... a
D) à ... a ... à
E) a ... à ... a

4) Atribua V ou F para as seguintes orações,
considerando o emprego correto dos
substantivos compostos:
( ) Ele gosta de amores-perfeitos e cultiva-os.
( ) Há muitos beijas-flores na varanda da
casa.
( ) As saias-balão compuseram a moda
antiga.
( ) Na próxima semana haverá reunião dos
vice-diretores.

7) "... a falta de exercícios pode ser perigosa
à saúde. Estamos tentando combater o
sedentarismo, esse mal que causa 3 milhões
de mortes no planeta por ano." Os antônimos
das
palavras
em
destaque
são,
respectivamente:
A) excesso; mau.
B) abundância; bem.
C) fartura; bom.

D) deficiência; bom.
E) privação; bem

A) organização de eventos de competições

8) “Comentaram a respeito da greve.” O
sujeito é:

esportivas.
B) agendamento de viagens para eventos de
esporte amador.

A) Indeterminado

C)

B) Desinencial

dos

interesses

dos

praticantes acerca dos esportes.

C) Composto

D) identificação da escassez de espaços para a

D) Inexistente

vivência dos esportes.

E) Oracional
9) Assinale a opção
acentuação correta:

mapeamento

E) formação de grupos em comunidades
que

apresenta

A) Individualísmo, flores, categoría, funil
B) Ruína, âmago, numerário, indivíduo
C) Idéia, ultimato, area, relógio
D) Efeméride, interêsse, raiz, antítese
E) Língua, princêsa, burguês, saúde

virtuais para a prática esportiva.

MATEMÁTICA

11) Um número, quando somado com sua
terça parte e com sua metade, resulta no
próprio número somado de 5. Então, esse
número é igual a
A) 4.

10) Deu vontade de jogar, mas não sabe
como reunir os amigos… Muitas vezes é difícil
encontrar grupos para bater uma bola. Em
função disso, estão sendo disponibilizados
aplicativos que reúnem times e reservam
espaços para os adeptos da paixão nacional.
Num exemplo dessas iniciativas, é possível
organizar uma partida de futebol, se
inscrever para participar de um jogo, alugar
campos e quadras, convidar jogadores. O
aplicativo tem dois tipos de usuários: um que
o usa como ferramenta de gestão do grupo,
convidando amigos para jogar, vendo quem
confirmou e avaliando os jogos. Outro
usuário é o que busca partidas perto de onde
ele está, caso de pessoas que estão de
passagem numa cidade. A inter-relação entre
tecnologia e sociedade tem estimulado a
criação de aplicativos. Nesse texto, isso é
percebido pelo desenvolvimento de
aplicativos para

B) 5.
C) 6.
D) 7.
E) 8.

12) Uma pessoa tem R$ 14,80 em sua
carteira, apenas em moedas no valor de 5, 10
e 25 centavos. Se a quantidade de moedas de
cada tipo era igual, então o total de moedas
na carteira era de:
A) 37
B) 74
C) 111
D)148
E) 164

13) Em uma campanha publicitária sobre a
prevenção de doenças de inverno, foram
contratadas 15 pessoas que trabalharam 20
dias para concluir o material de divulgação.
Supondo que fossem contratadas 25 pessoas,
quantos dias seriam necessários para a
conclusão do mesmo material?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 15
E) 18
14) Um capital de R$ 10.500,00 foi aplicado a
juros simples. Sabendo que a taxa de juros
contratada foi de 42% ao ano, então, não
tendo sido feito qualquer depósito ou
retirada, o montante de R$ 11.725,00 estará
disponível a partir de quanto tempo da data
de aplicação?

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - EDUCADOR
FÍSICO
16) Em relação ao desempenho das suas
funções, o Código de Ética dos Profissionais
de Educação Física, veda a esse profissional:
A) Interromper a prestação de serviços por
justa causa e com notificação prévia ao
beneficiário.
B) Assinar documento ou relatório elaborado
por terceiros, sem sua orientação, supervisão
ou fiscalização.
C) Exercer a profissão de Educador Físico, ou
facilitar, o seu exercício por pessoa habilitada.
D) Transferir, para pessoa habilitada sem
qualquer impedimento, a responsabilidade
por ele assumida pela prestação de serviços
profissionais.
E) Nenhuma das alternativas
17) Na modalidade voleibol, são formas da
equipe pontuar, em consequência de
violações do adversário, EXCETO:

A) 4 meses
B) 3 meses e 20 dias
C) 3 meses e 10 dias
D) 3 meses
E) 2 meses e 20 dias
15) Um formando escreveu sua monografia e
ao final constatou que ela tinha 175 páginas.
Se ele iniciou a numeração com a página 1,
quantos algarismos foram necessários para
numerá-las?
A) 513
B) 417
C) 345
D) 245
E) 416

A) Invadir o lado da quadra adversária, tanto
por cima quanto por baixo da rede.
B) Dar mais de três toques na bola antes de
passá-la para a quadra adversária.
C) Um jogador dar um toque mais longo,
empurrando ou carregando a bola, o que
caracteriza uma "condução".
D) O jogador que está no fundo da quadra
atacar, acima do nível da rede, saltando antes
da linha de 3 metros.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
18) A condição das funções corporais quando
mantidas constantes ou inalteradas,
fenômeno que se refere ao estado de
equilíbrio dos líquidos e dos tecidos do
organismo em relação às suas funções e

composições químicas básicas, utilizadas
para manter o funcionamento do corpo em
perfeito equilíbrio, é denominada:
A) Metabolismo aeróbio.
B) Metabolismo basal.
C) Homeostase.
D) Estado estável.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
19) Dentre os componentes anatômicos dos
músculos estriados, _______________ é um
elemento de tecido conjuntivo, rico em fibras
colágenas e que serve para fixação do ventre,
em ossos, no tecido subcutâneo e em
cápsulas
articulares.
Possui
aspecto
morfológico de fitas ou de cilindros. ”
Assinale a alternativa que completa
corretamente a afirmativa anterior.
A) tendão
B) transverso
C) aponeurose
D) ventre muscular
E) Peptídeo
20) De acordo com a função, sabe-se que os
principais músculos que ativam um
movimento específico do corpo se contraem
ativamente para produzir um movimento
desejado. Ao pegar uma chave sobre a mesa
são contraídos os seguintes músculos:

assertivas quanto as diretrizes para atuação
do profissional de Educação Física e aponte V
(Verdadeiro) e F (Falso) e assinale a
alternativa correta:
I. Fortalecer e promover
constitucional ao lazer;

o

direito

II. Divulgar informações que possam
contribuir para adoção de modos de vida
saudáveis por parte da comunidade;
III. Primar por intervenções que favoreçam a
coletividade mais que os indivíduos sem
excluir a abordagem individual;
IV. Construir e participar do acompanhamento
e avaliação dos resultados das intervenções;
V. Conhecer o território na perspectiva de suas
nuances sociopolíticas e dos equipamentos
que possam ser potencialmente trabalhados
para
o
fomento
das
práticas
corporais/atividade física.
A) V. V. F. V. V.
B) F. V. V. F. V.
C) V. V. V. V. V.
D) F. V. F. V. V.
E) F. F. F. V. V.

A) Agonistas.
B) Fixadores.
C) Sinergistas.
D) Antagonistas.
E) Coadjuvante

22) Ao se estabelecer um programa de
reabilitação para idosos, deve-se estar atento
à fisiologia do envelhecimento, no que se
refere às condições musculoesqueléticas,
neurais, cardiopulmonares e metabólicas do
indivíduo a ser tratado. Assim, pode-se
afirmar:

21)
A
inserção
das
práticas
corporais/atividade física (PCAF) ocorreu
historicamente com a construção da PNPS
(Plano Nacional de Promoção da Saúde),
como enfrentamento da prevalência de
morbimortalidade
de
doenças
cardiovasculares. Sobre as PCAF analise as

A) A redução do volume muscular no indivíduo
idoso está associada à desnervação das fibras
musculares de contração rápida (tipo I) em
maior proporção que as fibras de contração
lenta (do tipo II).

B) A inatividade muscular leva à redução da
massa muscular, que constitui um fator
primário responsável pela perda de força
associada à idade e reflete uma redução na
proteína muscular.
C) O treinamento físico na reabilitação do
idoso na sexta década de vida deve excluir o
exercício vigoroso porque, nessa fase da vida,
não há plasticidade que leve à hipertrofia da
fibra muscular.
D) A participação regular em um programa de
atividade física de treinamento ou de
reabilitação é pouco efetiva em indivíduos
idosos, no que se refere a funções
neuromusculares entre a sexta e sétima
década de vida.
E) A participação regular em um programa de
atividade física pouco contribui para retardar
o declínio da função pulmonar associado ao
envelhecimento.

23) A gestação é um período ideal para
intervenção dos profissionais da saúde, isso
porque as mulheres estão muito próximas
desses profissionais, realizando pré-natal, e
também porque durante a gestação estão
mais sensibilizadas para os benefícios de um
estilo de vida mais saudável. O American
College of Obstetricians and Gynecologists
(ACOG) desde a década de 1990, indica
orientações para realização de exercício físico
para gestantes. Nesse sentido é apontado
pela OMS (2020) quanto o exercício físico
para gestantes, que:
A) O exercício físico para gestantes deve
apresentar um volume semanal de pelo
menos 150 min para melhores efeitos para
saúde;
B) A gestante não pode realizar exercícios de
força, devem priorizar exercícios aeróbicos;
C) Mulheres previamente sedentárias,
durante a gravidez não devem realizar
exercício físico visto apresentar risco para
saúde fetal;

D) Não há nenhuma relação entre a prática de
exercício físico durante a gestação e a saúde
fetal;
E) Não existe restrições para que a gestante
realize exercício físico de intensidade
moderada/vigorosa.
24) Diversas ações e instrumentos são
desenvolvidos para que o atendimento
integral dentro de uma Estratégia de Saúde
da Família, à um paciente ou família, seja
realizado, entre eles podemos citar o Projeto
Terapêutico Singular (PTS). Sobre o PTS,
analise as assertivas e em seguida marque a
opção correta.
I. O PTS consiste em um conjunto de propostas
de condutas terapêuticas articuladas,
individual ou coletiva gerada pelo resultado da
discussão da equipe multidisciplinar, ao qual o
profissional de Educação Física pode fazer
parte ou não;
II. O profissional de Educação Física pode
propor um PTS visando utilizar a prática de
exercício físico como intervenção e avalições
complementares como processos avaliativos
para ver a progressão de um paciente ou
grupo;
III. Pelo o fato do profissional de Educação
Física não estar vinculado a atenção primária,
não consegue se articular com a equipe
multidisciplinar para ações dentro de um PTS;
IV. É necessário, para realização do PTS, que o
profissional de Educação Física assim como os
demais membros da equipe de saúde entenda
sua importância e aplicabilidade bem como o
seu papel dentro da equipe e se
comprometam com sua execução;
V. A elaboração do PTS é composta por apenas
2 momentos, definição de metas de curto,
médio e longo prazo e a divisão de

responsabilidades de cada membro da equipe
de acordo com o que está apto a exercer.
A) Apenas I, III e IV estão corretas;
B) Apenas I, II e V estão corretas;
C) Apenas III, IV e V estão corretas;
D) Apenas III e V estão corretas;
E) Apenas I, II e IV estão corretas.

25) São ações que compete ao profissional de
Educação Física, juntamente a equipe do
NASF, em apoiar as equipes de Saúde da
Família (SF) particularmente ao componente
vinculado ao Programa de Atenção à Saúde
da Criança e do Adolescentes, exceto:
A) No desenvolvimento de estratégias de
organização da atenção à saúde da criança;

26) O aumento de casos de diabetes está
associado a diversos fatores, como: rápida
urbanização, transição epidemiológica,
transição nutricional, estilo de vida
sedentário, excesso de peso, crescimento e
envelhecimento populacional (SBD, 2017). O
tratamento da diabetes pode ser realizado
através de fármacos, associados a uma dieta
com alimentos de baixo índice glicêmico e
realização de exercícios físicos. Se tratando da
prática de atividade física e/ou exercício físico
como tratamento não farmacológico, analise
as assertivas a seguir:
I. Tanto os exercícios físicos aeróbicos quanto
os de resistências apresentam efeitos
significativos no tratamento de Diabetes
Mellitus tipo II;

B) No desenvolvimento de estratégias
diferenciadas de atendimento às crianças que
apresentem problemas familiares como
desemprego, doença grave, transtorno
mental, alcoolismo, uso de drogas, entre
outros, ou necessitando de cuidados
especiais;

II. A prática de exercício físico melhora a
sensibilidade à insulina e do controle
glicêmico;

C) No encaminhamento da criança, em tempo
oportuno, para serviços de referência,
emergências ou internação, e discussão sobre
o acompanhamento dos casos que retornam
de tais serviços;

IV. As recomendações internacionais
reconhecem
que
trabalhar
exercício
combinados não são eficazes no controle
glicêmico e na diminuição do risco
cardiovascular;

D) Na vigilância do desenvolvimento infantil,
identificação de atrasos de desenvolvimento
com orientação para a estimulação às mães,
pais, responsáveis ou cuidadores e também no
encaminhamento, quando for o caso, para
serviços especializados;

V. Em relação a DM2, o exercício físico induz
uma melhora nas variáveis como: glicemia em
jejum, HbA1, lipídios plasmáticos, frequência
cardíaca de repouso e índice de massa
corporal.

E) No acompanhamento das crianças e
adolescentes
em
relação
ao
seu
desenvolvimento escolar, verificando sua
saúde geral e seu desempenho acadêmico.

III. a prática de exercício físico contribui para
diminuição do efeito oxidativo envolvido na
fisiopatologia do diabetes tipo II;

Estão corretas, apenas as opções:
A) II, III, IV e V;
B) II, III e IV;
C) II, III e V;
D) I, II, III e V;
E) I, II, III, IV e V;

27) De acordo com as Diretrizes Brasileiras de
Hipertensão Arterial (2020), a Hipertensão
Arterial (HA) é uma Doença Crônica não
Transmissível (DCNT) definida por níveis
pressóricos, em que os benefícios do
tratamento superam os riscos. Trata-se de
uma condição multifatorial, que depende de
fatores genéticos/epigenéticos, ambientais e
sociais,
caracterizada
por
elevação
persistente da pressão arterial (PA). No
tratamento da HA a atividade física (AF),
exercício físico (EF) e comportamento
sedentário (CS) vem se mostrando eficazes
como tratamento não farmacológico.
A respeito disso é INCORRETO afirmar:
A) O comportamento sedentário refere-se ao
tempo gasto em atividades de baixo dispêndio
energético (_ 1,5 MET), como aquelas
executadas na posição sentada, reclinada ou
deitada (assistindo TV, utilizando computador,
jogar videogame e/ou trabalhar);

28) As doenças ocupacionais têm sido
preocupações de muitas organizações e um
grande desafio para os trabalhadores,
profissionais da saúde e de gestão de
pessoas. Nos serviços de atenção à saúde dos
trabalhadores, as dores e a incapacidade de
trabalhar originárias da coluna vertebral são
constatações frequentes (MENDES, 2013).
Nesse sentido, a respeito das doenças
ocupacionais é INCORRETO afirmar que:
A)
Os
Distúrbios
Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho (DORT) são
definidos como uma síndrome clínica
caracterizada por dor crônica acompanhada
ou não de alterações objetivas em decorrência
do trabalho, podendo afetar tendões,
músculos e nervos periféricos;
B) As doenças crônicas degenerativas são
consideradas doenças ocupacionais.

B) O treinamento aeróbico possui
comprovado efeito reduzindo a PA de
consultório e ambulatorial;

C) A cervicalgia, lombalgia, dedo em gatilho e
fibromatose da fáscia palmar são diagnósticos
possivelmente relacionados ao trabalho e,
portanto, podem ser enquadrados como
LER/DORT;

C) O treinamento resistido dinâmico e
isométrico de handgrip (preensão manual)
reduzem a PA de consultório, mas não já
evidências de diminuição da PA ambulatorial;

D) Doenças ocupacionais são aquelas
associadas ao ofício do trabalhador e às
condições de trabalho nas quais ele
está inserido;

D) Indivíduos hipertensos com comorbidades,
sintomas ou que prendem fazer atividades de
alta intensidade ou competitivas devem se
submeter à avaliação média prévia;

E) Na Síndrome de Burnout é apontado um
quadro clínico mental extremo de estresse
ocupacional, que surge em decorrência do
estresse crônico ou após o mesmo;

E) A sessão de treinamento não deve ser
realizada se a PA estiver acima 120/80 mmHg,
e recomenda-se medir a PA durante o
exercício aeróbico em hipertensos hiperreativos e diminuir a intensidade se ela estiver
acima de 120/80 mmHg.

29) Observado que a prática de exercício
físico é um tratamento não farmacológico
para a HA, é CORRETO afirmar que:

A) Em relação a duração para treinamento
aeróbico é recomendado que as sessões
tenham duração entre 60 e 120 min;
B) Em relação a frequência em relação ao
treinamento
aeróbico
as
evidências
apresentam que treinar 2 vezes por semana já
é suficiente para modificações fisiológicas
quanto alterações na PA;
C) O treinamento resistido é uma modalidade
de exercício físico que não apresentam efeitos
hipotensores em sujeitos Hipertensos;
D) Além da prática de atividade física e
exercício físico, reduzir o tempo de
comportamento sedentário é uma evidência
científica ao qual apresenta efeito benéficos
para redução crônica de PA aumentada;
E) Realizar, pelo menos, 120 min por semana
de atividade física moderada sustenta efeitos
hipotensores em Hipertensos.
30) O treinamento de força funcional vem
conquistando cada vez mais espaço,
principalmente por permitir a realização de
exercícios de forma integrada, com conexão
entre as várias articulações que se
aproximam dos gestos esportivos. Treinar a
funcionalidade a partir da força significa
preparar o corpo e o movimento para tarefas
específicas. Baseando-se no texto, analise as
proposições abaixo:
I- Trata-se de um excelente método para
desenvolvermos
a
chamada
força
“específica”.

II- O mais importante é proporcionar para o
atleta a sua condição ótima para a
funcionalidade dos gestos esportivos e de
resistir à fadiga.
III- A aplicação de exercícios de força funcional
é suficiente para atender às exigências físicas
de um atleta de alto rendimento.
A alternativa que responde CORRETAMENTE
é:
A) I , II e III.
B) I e III apenas.
C) II e III apenas.
D) I e II apenas.
E) I apenas.

GABARITO
QUESTÃO

A

B

C

D

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
__________________________________________________________
Nome por extenso

E

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem
numérica, com apenas uma alternativa correta.
2. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má
impressão, levante o braço.
3. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA
FOLHA DE RESPOSTAS
1. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
2. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.
3. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas corretamente no
gabarito, mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

___________________________________________________________________
Nome por extenso

CARGO: ENFERMEIRO

LINGUA PORTUGUESA
1) Assinale a alternativa correspondente à
grafia correta dos vocábulos: discu___ão,
an___iedade e cora___em
A) ss – s – g
B) ç – s – g
C) ss – c – g
D) ss – s – j
E) ç – c – j
2) Analise as frases abaixo quanto às Vozes
Verbais.
I- "...deve-se valorizar o erro..."
II- "A reforma do pensamento pressupõe a
consciência de si e do mundo"
Assinale a alternativa correta.
A) As frases I e II estão na Voz Passiva.
B) As frases I e II estão na Voz Ativa.
C) A frase I está na Voz Passiva e a II está na
Voz Ativa.
D) A frase I está na Voz Ativa e a II está na Voz
Passiva.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
3) Assinale a alternativa em que todas as
palavras estão ortograficamente corretas:
A) Exagero, zelador, aza
B) Isopor, zebra, aseitona
C) Exame, compasso, bronze
D) Percurso, pensão, inceticida
E) Beleza, acervo, acinatura
4) Atribua V ou F para as seguintes orações,
considerando o emprego correto dos
substantivos compostos:
( ) Ele gosta de amores-perfeitos e cultivaos.
( ) Há muitos beijas-flores na varanda da
casa.
( ) As saias-balão compuseram a moda
antiga.
( ) Na próxima semana haverá reunião dos
vice-diretores.

( ) As aulas de física serão ministradas nas
segundas-feiras.
A) V,V,F,V,V
B) F,V,F,V,V
C) V,F,V,V,F
D) F,F,V,F,V
E) V,F,V,V,V
5) Uma “dica” sobre notícias falsas dizia:
“Muitos sites de notícias falsas contêm erros
ortográficos ou apresentam layouts
estranhos. Redobre a atenção na leitura se
perceber esses sinais”. A notícia abaixo que
poderia enquadrar-se nesse grupo é:
A) A picina do clube transmitiu dengue aos
sócios;
B) Adolescentes mataram amigo na festa;
C) Os candidatos ao senado estavam bastante
cansados;
D) Muitos candidatos se dizem prejudicados
pelas urnas;
E) A luta contra os privilégios deve ser
permanente.
6) Quanto à ocorrência da crase, assinale a
alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas da frase a
seguir:
O autor comparou ____ situação da China
____ dos demais países e chegou uma ____
conclusão um tanto preocupante.
A) à ... à ... à
B) a ... a ... à
C) à ... à ... a
D) à ... a ... à
E) a ... à ... a
7) "... a falta de exercícios pode ser perigosa
à saúde. Estamos tentando combater o
sedentarismo, esse mal que causa 3 milhões
de mortes no planeta por ano." Os
antônimos das palavras em destaque são,
respectivamente:
A) excesso; mau.
B) abundância; bem.

C) fartura; bom.
D) deficiência; bom.
E) privação; bem

texto,
isso
é
percebido
desenvolvimento de aplicativos para

pelo

A) organização de eventos de competições
8) “Comentaram a respeito da greve.” O
sujeito é:

esportivas.
B) agendamento de viagens para eventos de

A) Indeterminado

esporte amador.

B) Desinencial

C)

C) Composto

praticantes acerca dos esportes.

D) Inexistente

D) identificação da escassez de espaços para

E) Oracional

a vivência dos esportes.

mapeamento

dos

interesses

dos

E) formação de grupos em comunidades
9) Assinale a opção
acentuação correta:

que

apresenta

A) Individualísmo, flores, categoría, funil

virtuais para a prática esportiva.

MATEMÁTICA

B) Ruína, âmago, numerário, indivíduo
C) Idéia, ultimato, area, relógio
D) Efeméride, interêsse, raiz, antítese
E) Língua, princêsa, burguês, saúde
10) Deu vontade de jogar, mas não sabe
como reunir os amigos… Muitas vezes é
difícil encontrar grupos para bater uma bola.
Em
função
disso,
estão
sendo
disponibilizados aplicativos que reúnem
times e reservam espaços para os adeptos
da paixão nacional. Num exemplo dessas
iniciativas, é possível organizar uma partida
de futebol, se inscrever para participar de
um jogo, alugar campos e quadras, convidar
jogadores. O aplicativo tem dois tipos de
usuários: um que o usa como ferramenta de
gestão do grupo, convidando amigos para
jogar, vendo quem confirmou e avaliando os
jogos. Outro usuário é o que busca partidas
perto de onde ele está, caso de pessoas que
estão de passagem numa cidade. A interrelação entre tecnologia e sociedade tem
estimulado a criação de aplicativos. Nesse

11) Um número, quando somado com sua
terça parte e com sua metade, resulta no
próprio número somado de 5. Então, esse
número é igual a
A) 4.
B) 5.
C) 6.
D) 7.
E) 8.

12) Uma pessoa tem R$ 14,80 em sua
carteira, apenas em moedas no valor de 5,
10 e 25 centavos. Se a quantidade de
moedas de cada tipo era igual, então o total
de moedas na carteira era de:
A) 37
B) 74
C) 111
D)148

E) 164

E) 416

13) Em uma campanha publicitária sobre a
prevenção de doenças de inverno, foram
contratadas 15 pessoas que trabalharam 20
dias para concluir o material de divulgação.
Supondo que fossem contratadas 25
pessoas, quantos dias seriam necessários
para a conclusão do mesmo material?

CONHECIMENTO ESPECÍFICO ENFERMEIRO

A) 8
B) 10
C) 12
D) 15
E) 18
14) Um capital de R$ 10.500,00 foi aplicado
a juros simples. Sabendo que a taxa de juros
contratada foi de 42% ao ano, então, não
tendo sido feito qualquer depósito ou
retirada, o montante de R$ 11.725,00 estará
disponível a partir de quanto tempo da data
de aplicação?
A) 4 meses
B) 3 meses e 20 dias
C) 3 meses e 10 dias
D) 3 meses
E) 2 meses e 20 dias
15) Um formando escreveu sua monografia
e ao final constatou que ela tinha 175
páginas. Se ele iniciou a numeração com a
página 1, quantos algarismos foram
necessários para numerá-las?
A) 513
B) 417
C) 345
D) 245

16) Recentemente, um procedimento foi
recomendado, em março, pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) para pacientes com
COVID-19 em Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG). Trata-se de uma posição em
que o paciente é colocado a fim de melhorar
os parâmetros respiratórios, facilitando a
abertura de alvéolos pulmonares,
proporcionando melhores trocas gasosas.
Qual é o nome desse posicionamento do
paciente?
A) Decúbito dorsal.
B) Decúbito lateral direito.
C) Posição de Sims.
D) Decúbito ventral.
E) Posição genupeitoral.
17) A comprovação bacteriológica dos casos
de tuberculose é fundamental tanto para o
diagnóstico quanto para o controle da
doença. Para a realização da baciloscopia,
recomenda(m)-se:
A) duas amostras de escarro: uma no
momento
da identificação do Sintomático Respiratório
(SR) e outra na manhã do dia seguinte.
B) duas amostras de escarro: uma no
momento
da identificação do Sintomático Respiratório
(SR) e outra na semana seguinte.
C) uma amostra de escarro no momento da
identificação do Sintomático Respiratório
(SR).
D) três amostras de escarros: a primeira
coleta
no momento da identificação do Sintomático
Respiratório (SR), a segunda coleta depois
de 10 dias da primeira e a terceira coleta 10
dias depois da segunda.
E) duas amostras de escarro: uma no
momento

da identificação do Sintomático Respiratório
(SR) e outra após o resultado da primeira,
para evitar falso-positivo.
18) Paciente do sexo feminino, 28 anos,
procurou o serviço de saúde com queixas de
ulcerações na região genital. Após resultado
laboratorial dessa paciente ter dado positivo
para Treponema pallidum, é correto afirmar
que estamos diante de qual Infecção
Sexualmente Transmissível (IST)?
A) Vaginose bacteriana.
B) Condiloma acuminado.
C) Gonorreia.
D) Clamídia.
E) Sífilis.
19) Associe as colunas, relacionando
corretamente a sigla da vacina à sua
respectiva indicação.
Siglas
(1) BCG
(2) DTP
(3) VIP
(4) Pneumo 10
(5) VORH
(6) Tríplice Viral
Indicação
( ) Tuberculose.
( ) Poliomielite.
( ) Otite média aguda (OMA).
( ) Difteria, Tétano e Coqueluche.
( ) Sarampo, Caxumba e Rubéola.
( ) Gastroenterites causadas por rotavírus.
( ) Infecções invasivas (sepse, meningite,
pneumonia e bacteremia).
A sequência correta dessa associação é
A) 1, 3, 4, 2, 6, 5, 4.
B) 3, 4, 5, 1, 3, 2, 6.
C) 1, 4, 5, 3, 6, 5, 2.
D) 3, 2, 4, 5, 1, 6, 3.
E) 1, 3, 4, 2, 4, 5, 6.

20) Doenças infecciosas que tem como
transmissão a via respiratória:
A) Tuberculose, varicela, sarampo e varíola
B) Pediculose, escabiose, hepatite B e HIV.
C) Hepatite A, cólera, tuberculose e raiva.
D) Escabiose, tétano, influenza e cólera.
E) Varicela, tuberculose, hepatite B e meningite.

21) Como estratégia de promoção da
alimentação saudável na infância, é
importante que a mãe seja orientada
quantos aos sinais indicativos de que a
criança está mamando de forma adequada.
Um desses sinais é:
A) O pescoço do bebê está um pouco curvado
para frente.
B) A barriga do bebê está voltada para cima.
C) As pernas do bebê estão pendentes.
D) O queixo do bebê toca a mama da mãe.
E) Há mais aréola visível abaixo da boca do
que acima.
22) Ao longo dos anos, o Brasil vem
passando por vários avanços dentro do setor
Saúde. O nosso Sistema Único de Saúde com
certa frequência passa por transformações
através de Leis, Portarias e Decretos, com o
intuito de melhorar a oferta de serviços aos
cidadãos brasileiros. No dia 21 de setembro
de 2017, foi decretada a Portaria n.
2436/2017, revogando a Portaria n.
2488/2011, ambas referentes à Política
Nacional da Atenção Básica. Assinale a
alternativa que se refere ao conceito da
Atenção Básica, contido na Nova PNAB:
A) É o conjunto de ações de saúde individuais,
familiares e coletivas que envolvem
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico,
tratamento, reabilitação, redução de danos,

cuidados paliativos e vigilância em saúde,
desenvolvida por meio de práticas de cuidado
integrado e gestão qualificada, realizada com
equipe multiprofissional e dirigida à
população em território definido, sobre as
quais
as
equipes
assumem
responsabilidade epidemiológica.
B) É o conjunto de ações de saúde individuais,
familiares e coletivas que envolvem
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico,
tratamento, reabilitação, redução de danos,
cuidados paliativos e vigilância em saúde,
desenvolvida por meio de práticas de cuidado
integrado e gestão não qualificada, realizada
com equipe multiprofissional e dirigida à
população em território definido, sobre as
quais as equipes assumem responsabilidade
sanitária.
C) Caracteriza-se por um conjunto de ações
de saúde, no âmbito individual e coletivo, que
abrange a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação, redução de danos
e a manutenção da saúde com o objetivo de
desenvolver uma atenção integral que
impacte na situação de saúde e autonomia
das pessoas e nos determinantes e
condicionantes de saúde das coletividades.
D) É o conjunto de ações de saúde
individuais, familiares e coletivas que
envolvem promoção, prevenção, proteção,
diagnóstico,
tratamento,
reabilitação,
redução de danos, cuidados paliativos e
vigilância em saúde, desenvolvida por meio
de práticas de cuidado integrado e gestão
qualificada,
realizada
com
equipe
multiprofissional e dirigida à população sem
território definido, sobre as quais as equipes
assumem responsabilidade sanitária.
E) Nenhuma das alternativas anteriores está
correta.

23) Para ser considerado um indicador de
qualidade da coleta em um laudo de exame
citopatológico, devemos considerar a
presença de células:
A) escamosas.
B) representativas da Junção Escamocolunar
(JEC).
C) glandulares.
D) dendrítricas.
E) hipoestrogenica.

24) A terminologia empregada para
designar as variações da pressão arterial é
de extrema
importância para a identificação do quadro
apresentado pelo paciente. Nesse sentido, é
correto afirmar que, quando as pressões
sistólicas e diastólicas estão muito próximas,
denomina-se

A) pressão divergente.
B) pressão convergente.
C) pressão de pulso.
D) hipertensão.
E) hipotensão.

25) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família
(Nasf) são equipes multiprofissionais,
compostas por profissionais de diferentes
profissões ou especialidades, que devem atuar
de maneira integrada e apoiando os
profissionais das equipes de Saúde da Família
e das equipes de Atenção Básica, para
populações específicas. Sobre o Nasf NÃO é
correto
afirmar:
A) O trabalho do Nasf é orientado pelo
referencial teórico-metodológico do apoio
matricial.
B) Recebe a demanda por negociação e
discussão compartilhada com as equipes que
apoia, e não por meio de encaminhamentos
impessoais.

C) Constitui-se como apoio especializado na
própria Atenção Básica, sendo um ambulatório
de especialidades ou serviço hospitalar.
D) Realiza ações compartilhadas com as equipes
de Saúde da Família (eSF), o que não significa,
necessariamente, estarem juntas no mesmo
espaço/tempo em todas as ações.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

26) NÃO são características do processo de
trabalho das equipes de Atenção Básica:

preferencial do sistema de saúde, com
território adscrito de forma a permitir o
planejamento
e
a
programação
descentralizada, e em consonância com o
princípio da equidade.
II - efetivar a integralidade em seus vários
aspectos, a saber: integração de ações
programáticas e demanda espontânea;
articulação das ações de promoção à saúde,
prevenção de agravos, vigilância à saúde,
tratamento e reabilitação, trabalho de forma
interdisciplinar e em equipe, e coordenação
do cuidado na rede de serviços.

A) promover intercambio de experiencias e
estimular o desenvolvimento de estudos e
pesquisas que busquem o aperfeiçoamento e a
disseminação de tecnologias e conhecimentos
voltados à Atenção Básica.

III - desenvolver relações de vínculo
responsabilização entre as equipes e
população
adscrita
garantindo
continuidade das ações de saúde e
longitudinalidade do cuidado.

B) programação e implementação das
atividades, com a priorização de solução dos
problemas de saúde mais frequentes,
considerando a responsabilidade da assistência
resolutiva
à
demanda
espontânea.

IV - valorizar os profissionais de saúde por
meio do estímulo e do acompanhamento
constante de sua formação e capacitação.

C) desenvolvimento de ações educativas que
possam interferir no processo de saúde-doença
da população e ampliar o controle social na
defesa da qualidade de vida.
D) desenvolvimento de ações focalizadas sobre
os grupos de risco e fatores de risco
comportamentais,
alimentares
e/ou
ambientais, com a finalidade de prevenir o
aparecimento ou a manutenção de doenças e
danos evitáveis.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

27) A Atenção
fundamentos:

Básica

tem

A) I e II estão corretas
B) II, III e IV estão corretas
C) I, II e III estão corretas
D) I, III e IV estão corretas
E) Todas estão corretas

28) A emergência psiquiátrica é conceituada
pela OMS (Organização Mundial de Saúde)
como qualquer situação na qual a pessoa
fica exposta a risco iminente de morte ou de
lesão grave, provocada por sentimentos,
pensamentos ou ações que colocam em
risco a própria pessoa ou a terceiros, o
ambiente e a sociedade. Aproximadamente
20% da população que procura o prontosocorro com emergência psiquiátrica
apresenta risco de

como

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a
serviços de saúde de qualidade e resolutivos,
caracterizados como a porta de entrada

e
a
a
a

A) agressividade.
B) suicídio.
C) dependência de substância psicoativa.
D) sintomas psicóticos.
E) intoxicação exógena.

29) Durante a avaliação de uma ferida
quanto à presença de infecção, o enfermeiro
constatou que existia alta carga microbiana
na superfície da lesão, mas sem chegar até o
leito da ferida. Pela descrição realizada pelo
enfermeiro, qual é a classificação dessa
ferida?
A) Ferida não infectada.
B) Ferida limpa.
C) Ferida colonizada.
D) Ferida contaminada.
E) Ferida infectada.

30) No dia 10/05/2018, durante uma
consulta de enfermagem no pré-natal, o
enfermeiro verifica a carteira de vacina da
gestante A.P.M. de 16 semanas de gestação
e identifica a seguinte situação:
Influenza: não há registro
Febre amarela: não há registro
Tríplice viral: não há registro
Hepatite B: uma dose em 02/04/2018
Dupla Adulto (dT): três doses em 2015
Assinale a alternativa que corresponde a
recomendação do enfermeiro em relação a
atualização vacinal para a gestante A.P.M.,
na data da consulta.
A) Encaminhar para administração da
segunda dose de Hepatite B e uma dose de
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto.
B) Encaminhar para administração de uma
dose de Influenza e a segunda dose da
Hepatite B.
C) Encaminhar para administração de uma
dose de Influenza e uma dose de Tríplice
bacteriana acelular do tipo adulto.

D) Encaminhar para administração de uma
dose de reforço de dT e uma dose da Febre
amarela.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

GABARITO
QUESTÃO

A

B

C

D

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
__________________________________________________________
Nome por extenso

E

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem
numérica, com apenas uma alternativa correta.
2. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má
impressão, levante o braço.
3. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA
FOLHA DE RESPOSTAS
1. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
2. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.
3. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas corretamente no
gabarito, mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

___________________________________________________________________
Nome por extenso

CARGO: FARMACÊUTICO

LINGUA PORTUGUESA
1) Assinale a alternativa correspondente à
grafia correta dos vocábulos: discu___ão,
an___iedade e cora___em
A) ss – s – g
B) ç – s – g
C) ss – c – g
D) ss – s – j
E) ç – c – j
2) Analise as frases abaixo quanto às Vozes
Verbais.
I- "...deve-se valorizar o erro..."
II- "A reforma do pensamento pressupõe a
consciência de si e do mundo"
Assinale a alternativa correta.
A) As frases I e II estão na Voz Passiva.
B) As frases I e II estão na Voz Ativa.
C) A frase I está na Voz Passiva e a II está na
Voz Ativa.
D) A frase I está na Voz Ativa e a II está na
Voz Passiva.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
3) Assinale a alternativa em que todas as
palavras estão ortograficamente corretas:
A) Exagero, zelador, aza
B) Isopor, zebra, aseitona
C) Exame, compasso, bronze
D) Percurso, pensão, inceticida
E) Beleza, acervo, acinatura
4) Atribua V ou F para as seguintes orações,
considerando o emprego correto dos
substantivos compostos:
( ) Ele gosta de amores-perfeitos e cultivaos.
( ) Há muitos beijas-flores na varanda da
casa.
( ) As saias-balão compuseram a moda

antiga.
( ) Na próxima semana haverá reunião dos
vice-diretores.
( ) As aulas de física serão ministradas nas
segundas-feiras.
A) V,V,F,V,V
B) F,V,F,V,V
C) V,F,V,V,F
D) F,F,V,F,V
E) V,F,V,V,V
5) Uma “dica” sobre notícias falsas dizia:
“Muitos sites de notícias falsas contêm
erros ortográficos ou apresentam layouts
estranhos. Redobre a atenção na leitura se
perceber esses sinais”. A notícia abaixo
que poderia enquadrar-se nesse grupo é:
A) A picina do clube transmitiu dengue aos
sócios;
B) Adolescentes mataram amigo na festa;
C) Os candidatos ao senado estavam
bastante cansados;
D) Muitos candidatos se dizem prejudicados
pelas urnas;
E) A luta contra os privilégios deve ser
permanente.
6) Quanto à ocorrência da crase, assinale a
alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas da frase a
seguir:
O autor comparou ____ situação da China
____ dos demais países e chegou uma ____
conclusão um tanto preocupante.
A) à ... à ... à
B) a ... a ... à
C) à ... à ... a
D) à ... a ... à
E) a ... à ... a
7) "... a falta de exercícios pode ser
perigosa à saúde. Estamos tentando

combater o sedentarismo, esse mal que
causa 3 milhões de mortes no planeta por
ano." Os antônimos das palavras em
destaque são, respectivamente:
A) excesso; mau.
B) abundância; bem.
C) fartura; bom.
D) deficiência; bom.
E) privação; bem

quem confirmou e avaliando os jogos.
Outro usuário é o que busca partidas perto
de onde ele está, caso de pessoas que
estão de passagem numa cidade. A interrelação entre tecnologia e sociedade tem
estimulado a criação de aplicativos. Nesse
texto,
isso
é
percebido
pelo
desenvolvimento de aplicativos para
A) organização de eventos de competições

8) “Comentaram a respeito da greve.” O
sujeito é:

esportivas.
B) agendamento de viagens para eventos de

A) Indeterminado

esporte amador.

B) Desinencial

C)

C) Composto

praticantes acerca dos esportes.

D) Inexistente

D) identificação da escassez de espaços para

E) Oracional

a vivência dos esportes.

mapeamento

dos

interesses

dos

E) formação de grupos em comunidades
9) Assinale a opção que apresenta
acentuação correta:

virtuais para a prática esportiva.

A) Individualísmo, flores, categoría, funil

MATEMÁTICA

B) Ruína, âmago, numerário, indivíduo
C) Idéia, ultimato, area, relógio
D) Efeméride, interêsse, raiz, antítese
E) Língua, princêsa, burguês, saúde
10) Deu vontade de jogar, mas não sabe
como reunir os amigos… Muitas vezes é
difícil encontrar grupos para bater uma
bola. Em função disso, estão sendo
disponibilizados aplicativos que reúnem
times e reservam espaços para os adeptos
da paixão nacional. Num exemplo dessas
iniciativas, é possível organizar uma
partida de futebol, se inscrever para
participar de um jogo, alugar campos e
quadras, convidar jogadores. O aplicativo
tem dois tipos de usuários: um que o usa
como ferramenta de gestão do grupo,
convidando amigos para jogar, vendo

11) Um número, quando somado com sua
terça parte e com sua metade, resulta no
próprio número somado de 5. Então, esse
número é igual a
A) 4.
B) 5.
C) 6.
D) 7.
E) 8.

12) Uma pessoa tem R$ 14,80 em sua
carteira, apenas em moedas no valor de 5,
10 e 25 centavos. Se a quantidade de
moedas de cada tipo era igual, então o
total de moedas na carteira era de:

A) 37

página 1, quantos algarismos foram
necessários para numerá-las?

B) 74
C) 111
D)148
E) 164

A) 513
B) 417
C) 345
D) 245

13) Em uma campanha publicitária sobre a
prevenção de doenças de inverno, foram
contratadas 15 pessoas que trabalharam
20 dias para concluir o material de
divulgação.
Supondo
que
fossem
contratadas 25 pessoas, quantos dias
seriam necessários para a conclusão do
mesmo material?
A) 8

E) 416

CONHECIMENTO
FARMACEUTUCO

ESPECÍFICO

–

16) Com relação às atividades do
farmacêutico na Farmácia Clínica, assinale
a alternativa que NÃO atende a essa
finalidade.

B) 10
C) 12
D) 15
E) 18
14) Um capital de R$ 10.500,00 foi aplicado
a juros simples. Sabendo que a taxa de
juros contratada foi de 42% ao ano, então,
não tendo sido feito qualquer depósito ou
retirada, o montante de R$ 11.725,00
estará disponível a partir de quanto tempo
da data de aplicação?
A) 4 meses

A) Emitir parecer técnico na aquisição de
medicamentos.
B) Promover o uso racional do
medicamento.
C) Prestar cuidado ao paciente, de forma a
otimizar a farmacoterapia.
D) Promover a saúde e o bem-estar.
E) Prevenir doenças.
17) Dos agentes usados em anestesia,
numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.
I. Opioides
II. Não opioides

B) 3 meses e 20 dias
C) 3 meses e 10 dias
D) 3 meses
E) 2 meses e 20 dias
15) Um formando escreveu sua monografia
e ao final constatou que ela tinha 175
páginas. Se ele iniciou a numeração com a

( ) Fentanil
( ) Cetamina
( ) Midazolam
( ) Propofol
( ) Remifentanil
Assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA.

A) I – II – I – II – I
B) I – II – II – I – I
C) II – I – II – I – II
D) II – I – I – II – II
E) I – II – II – II – I

18) Dispensação é o ato profissional
farmacêutico de proporcionar um ou mais
medicamentos a um paciente, em resposta
a apresentação de uma receita elaborada
por um profissional autorizado. Assinale a
alternativa que não contém um objetivo da
dispensação:
A) Educar para o uso correto do
medicamento.
B) Proporcionar uma atenção farmacêutica
de qualidade.
C)
Garantir
o
fornecimento
do
medicamento correto e na quantidade
adequada.
D) Propiciar melhores condições para
prática da farmacovigilância.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

19) Assinale a alternativa à qual
corresponde
o
seguinte
texto:
procedimento de coleta de dados sobre o
paciente, realizada pelo farmacêutico por
entrevista, com a finalidade de conhecer
sua história de saúde, elaborar o perfil
farmacoterapêutico e identificar suas
necessidades relacionadas à saúde.
A) Assistência farmacêutica.
B) Consulta farmacêutica.
C) Evolução farmacêutica.
D) Cuidado centrado no paciente.
E) Anotação farmacêutica.

20) A Organização Mundial de Saúde
(OMS) define estabilidade farmacêutica
como a capacidade do produto
farmacêutico de manter suas propriedades
químicas, físicas, microbiológicas e
biofarmacêuticas dentro dos limites
especificados, durante o prazo de validade.
Analise as afirmativas a seguir sobre
estabilidade, coloque V para verdadeiro e
F para falso. Posteriormente, assinale a
alternativa que apresenta a sequência, de
cima para baixo, correta:
( ) A temperatura é um fator intrínseco de
estabilidade.
( ) A oxidação é um fator intrínseco de
estabilidade.
( ) A umidade é um fator extrínseco de
estabilidade.
( ) A hidrólise é um fator extrínseco de
estabilidade.
A) F, V, V e F.
B) V, F, F e V.
C) F, V, F e V.
D) V, F, V e F.
E) F, V, F e F .

21) A farmacoterapia pode ser considerada
adequada quando:
I. O usuário obtém acesso e utiliza
medicamentos conforme suas necessidades
de saúde,
adequadamente identificadas.
II. O usuário compreende e é capaz de
cumprir o regime terapêutico estabelecido,
concorda e adere
ao tratamento em uma postura passiva.
III. O medicamento é efetivo no alcance dos
objetivos terapêuticos planejados, e
problemas de saúde

não são gerados ou agravados pelo uso dos
medicamentos.
Quais estão corretas?
A) Apenas II.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
22) O mecanismo de produção de reação
adversa a medicamentos no uso de
penicilinas, com ocorrência de choque
anafilático, é:
A) Efeito colateral.
B) Reação de idiossincrasia.
C) Reação de hipersensibilidade.
D) Tolerância.
E) Sobredose relativa.

dispensado e de decidir sobre sua saúde e
seu bem estar.
C) Avaliar a prescrição médica e receitar
outros fármacos caso seja necessário.
D) Exigir receita mesmo em caso de
medicamentos de venda livre.
E) Nenhuma das alternativas.
25) No momento da dispensação dos
medicamentos, alguns cuidados devem ser
tomados. Diante do exposto, marque V
para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
( ) No momento da dispensação dos
medicamentos deve ser feita a inspeção
visual para verificar, no mínimo, a
identificação do medicamento, o prazo de
validade e a integridade da embalagem.

23) É um exemplo de Cefalosporina de 1ª
geração:

( ) Podem ser dispensados medicamentos,
cujas receitas estiverem ilegíveis ou que
possam induzir a erro ou confusão, desde
que o paciente informe o diagnóstico clínico
dado pelo médico.

A) Dexclorfeniramina
B) Ceftriaxona
C) Cefalexina
D) Haloperdidol
E) Ambroxol

( ) Os medicamentos sujeitos à prescrição
somente podem ser dispensados sem a
apresentação da respectiva receita se não
forem constantes da Portaria 344/98 e suas
atualizações.

24) O profissional farmacêutico é
capacitado cientificamente para ser o
responsável técnico da dispensação de
fármacos. Assinale a opção que apresenta
as responsabilidades e atribuições do
farmacêutico no serviço de dispensação.
A) Receitar fármacos após rápida avaliação
do quadro clínico do paciente.
B) Respeitar o direito do usuário de
conhecer o medicamento que lhe é

( ) Só poderá haver a captação de receitas
contendo prescrições magistrais e oficinais
em drogarias se forem filiais da mesma
empresa, com registro na autoridade
sanitária local.
A sequência está correta em:
A) V, F, F, F
B) F, V, V, F
C) V, F, F, V
D) V, V, F, V
E) F, F, F, V

26) No que tange à Atenção Farmacêutica,
diferentes atuações são possíveis e de
elevada importância sob a ótica da saúde
coletiva:
I- Prevenção da morbimortalidade,
associada ao uso de medicamentos.
II- Resolver problemas de duplicação
terapêutica, automedicação, falta de
adesão aos tratamentos prescritos.
III- Monitoramento de parâmetros clínicos,
principalmente em pacientes com doenças
crônicas.
IV- Avaliar interação entre todos os
medicamentos em uso pelos pacientes, tais
como sob prescrição, de venda livre,
suplementos e fitoterápicos.
São atuações, previstas pela atenção
farmacêutica, os itens
A) I e II
B) III e IV
C) I, III e IV
D) I, II, III e IV
E) II e III
27) Considerando-se o que está disposto
na Lei nº 8.080/90 - SUS, analisar os itens
abaixo:
I - 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 é um dos objetivos
do Sistema Único de Saúde (SUS).
II - A iniciativa privada não poderá participar
do SUS, mesmo que em caráter
complementar.
A) Os itens I e II estão corretos.
B) Somente o item II está correto
C) Somente o item I está correto

D) Os itens I e II são incorretos.
E) Nenhuma das alternativas.
28) A promoção do uso racional de
medicamentos necessita da participação
da sociedade, com a finalidade de construir
uma nova cultura. O farmacêutico exerce o
importante papel de fomentar esse debate
com a equipe de saúde e a comunidade,
produzindo
e
disponibilizando
informações técnicas e de gestão relativas
aos serviços desenvolvidos. Com relação à
educação em saúde, julgue os itens a
seguir.
I- As ações de educação em saúde
direcionadas à comunidade podem incluir a
criação de espaços de trocas de
experiências, para problematização das
dificuldades de familiares e de cuidadores
na
orientação
do
tratamento
medicamentoso e não medicamentoso dos
pacientes.
II- As ações de educação em saúde
direcionadas à comunidade podem incluir
orientações aos usuários em ações internas
e extramuros a Unidade de Saúde.
III- As ações de educação em saúde
direcionadas à comunidade podem ser
realizadas durante a consulta farmacêutica.
A sequência está correta em:
A) I e III
B) I e II
C) II
D) II e III
E) I, II e III
29) A programação de medicamentos tem
por finalidade que o serviço disponha de
medicamentos
e
previamente
selecionados nas quantidades necessárias.

Sobre a programação,
alternativa CORRETA:

assinale

a

A) O método do consumo histórico baseiase nos dados de prevalência e incidência de
doenças locais.
B) A programação deve ser centralizada
para melhor atender às necessidades locais.
C) A falta de critérios técnicos não
compromete o processo de programação.
D) A programação deve ser baseada em
uma lista de medicamentos essenciais.
E) Nenhuma das alternativas.

30) O medicamento que apresenta
composição única no mercado brasileiro,
encontrando se, no mínimo, um de seus
componentes ativos protegido por uma
patente é denominado:
A) Similar.
B) Referência.
C) Inovador.
D) Inédito.
E) Genérico.
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem
numérica, com apenas uma alternativa correta.
2. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má
impressão, levante o braço.
3. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA
FOLHA DE RESPOSTAS
1. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
2. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.
3. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas corretamente no
gabarito, mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
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CARGO: FONOAUDIÓLOGO

LÍNGUA PORTUGUESA
1) Assinale a alternativa correspondente à
grafia correta dos vocábulos: discu___ão,
an___iedade e cora___em
A) ss – s – g
B) ç – s – g
C) ss – c – g
D) ss – s – j
E) ç – c – j
2) Analise as frases abaixo quanto às Vozes
Verbais.
I- "...deve-se valorizar o erro..."
II- "A reforma do pensamento pressupõe a
consciência de si e do mundo"
Assinale a alternativa correta.
A) As frases I e II estão na Voz Passiva.
B) As frases I e II estão na Voz Ativa.
C) A frase I está na Voz Passiva e a II está na
Voz Ativa.
D) A frase I está na Voz Ativa e a II está na
Voz Passiva.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
3) Assinale a alternativa em que todas as
palavras estão ortograficamente corretas:
A) Exagero, zelador, aza
B) Isopor, zebra, aseitona
C) Exame, compasso, bronze
D) Percurso, pensão, inceticida
E) Beleza, acervo, acinatura
4) Atribua V ou F para as seguintes orações,
considerando o emprego correto dos
substantivos compostos:
( ) Ele gosta de amores-perfeitos e cultivaos.
( ) Há muitos beijas-flores na varanda da
casa.
( ) As saias-balão compuseram a moda
antiga.
( ) Na próxima semana haverá reunião dos

vice-diretores.
( ) As aulas de física serão ministradas nas
segundas-feiras.
A) V,V,F,V,V
B) F,V,F,V,V
C) V,F,V,V,F
D) F,F,V,F,V
E) V,F,V,V,V
5) Uma “dica” sobre notícias falsas dizia:
“Muitos sites de notícias falsas contêm
erros ortográficos ou apresentam layouts
estranhos. Redobre a atenção na leitura se
perceber esses sinais”. A notícia abaixo
que poderia enquadrar-se nesse grupo é:
A) A picina do clube transmitiu dengue aos
sócios;
B) Adolescentes mataram amigo na festa;
C) Os candidatos ao senado estavam
bastante cansados;
D) Muitos candidatos se dizem prejudicados
pelas urnas;
E) A luta contra os privilégios deve ser
permanente.
6) Quanto à ocorrência da crase, assinale a
alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas da frase a
seguir:
O autor comparou ____ situação da China
____ dos demais países e chegou uma ____
conclusão um tanto preocupante.
A) à ... à ... à
B) a ... a ... à
C) à ... à ... a
D) à ... a ... à
E) a ... à ... a
7) "... a falta de exercícios pode ser
perigosa à saúde. Estamos tentando
combater o sedentarismo, esse mal que
causa 3 milhões de mortes no planeta por
ano." Os antônimos das palavras em
destaque são, respectivamente:
A) excesso; mau.

B) abundância; bem.
C) fartura; bom.
D) deficiência; bom.
E) privação; bem

estimulado a criação de aplicativos. Nesse
texto,
isso
é
percebido
pelo
desenvolvimento de aplicativos para
A) organização de eventos de competições

8) “Comentaram a respeito da greve.” O
sujeito é:

esportivas.
B) agendamento de viagens para eventos de

A) Indeterminado

esporte amador.

B) Desinencial

C)

C) Composto

praticantes acerca dos esportes.

D) Inexistente

D) identificação da escassez de espaços para

E) Oracional

a vivência dos esportes.

mapeamento

dos

interesses

dos

E) formação de grupos em comunidades
9) Assinale a opção que apresenta
acentuação correta:

virtuais para a prática esportiva.

A) Individualísmo, flores, categoría, funil

MATEMÁTICA

B) Ruína, âmago, numerário, indivíduo
C) Idéia, ultimato, area, relógio
D) Efeméride, interêsse, raiz, antítese
E) Língua, princêsa, burguês, saúde
10) Deu vontade de jogar, mas não sabe
como reunir os amigos… Muitas vezes é
difícil encontrar grupos para bater uma
bola. Em função disso, estão sendo
disponibilizados aplicativos que reúnem
times e reservam espaços para os adeptos
da paixão nacional. Num exemplo dessas
iniciativas, é possível organizar uma
partida de futebol, se inscrever para
participar de um jogo, alugar campos e
quadras, convidar jogadores. O aplicativo
tem dois tipos de usuários: um que o usa
como ferramenta de gestão do grupo,
convidando amigos para jogar, vendo
quem confirmou e avaliando os jogos.
Outro usuário é o que busca partidas perto
de onde ele está, caso de pessoas que
estão de passagem numa cidade. A interrelação entre tecnologia e sociedade tem

11) Um número, quando somado com sua
terça parte e com sua metade, resulta no
próprio número somado de 5. Então, esse
número é igual a
A) 4.
B) 5.
C) 6.
D) 7.
E) 8.

12) Uma pessoa tem R$ 14,80 em sua
carteira, apenas em moedas no valor de 5,
10 e 25 centavos. Se a quantidade de
moedas de cada tipo era igual, então o
total de moedas na carteira era de:
A) 37
B) 74
C) 111

D)148

C) 345

E) 164

D) 245
E) 416

13) Em uma campanha publicitária sobre a
prevenção de doenças de inverno, foram
contratadas 15 pessoas que trabalharam
20 dias para concluir o material de
divulgação.
Supondo
que
fossem
contratadas 25 pessoas, quantos dias
seriam necessários para a conclusão do
mesmo material?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 15
E) 18
14) Um capital de R$ 10.500,00 foi aplicado
a juros simples. Sabendo que a taxa de
juros contratada foi de 42% ao ano, então,
não tendo sido feito qualquer depósito ou
retirada, o montante de R$ 11.725,00
estará disponível a partir de quanto tempo
da data de aplicação?
A) 4 meses
B) 3 meses e 20 dias
C) 3 meses e 10 dias
D) 3 meses
E) 2 meses e 20 dias

CONHECIMENTO
FONOAUDIÓLOGO

ESPECÍFICO

–

16)
De acordo com as principais
características das Afasias descritas abaixo,
assinale a alternativa CORRETA quanto à
Afasia do tipo Transcortical Sensorial:
A)
Fala
não-fluente,
compreensão
preservada, nomeação comprometida,
repetição preservada.
B) Fala fluente, compreensão alterada,
dificuldade de nomeação, repetição
comprometida.
C) Fala não-fluente, boa compreensão,
nomeação e repetição comprometidas.
D)
Fala
não-fluente,
compreensão
preservada, nomeação e repetição
comprometidas.
E) Fluência de fala, compreensão
comprometida, dificuldade de nomeação,
repetição preservada.
17) Os pólipos vocais são comumente
encontrados nas pregas vocais:
A) Na região inferior.
B) Na região do terço-médio-superior.
C) Na região terço-antero-posterior.
D) Na região terço-médio.

15) Um formando escreveu sua monografia
e ao final constatou que ela tinha 175
páginas. Se ele iniciou a numeração com a
página 1, quantos algarismos foram
necessários para numerá-las?
A) 513
B) 417

E) Na região do terço-médio-anterior.
18) A respeito do envelhecimento dos
sistemas, sabe-se que: “os pacientes idosos
frequentemente referem dificuldades de
aprendizado e memorização, dificuldades
em lembrar nomes e recordações de curto
espaço de tempo, embora o declínio

cognitivo que ocorre no envelhecimento
senescente seja modesto.”. Nesse caso, o
sistema mencionado é o:
A) Sistema Muscular.
B) Sistema Esquelético.
C) Sistema Nervoso.
D) Sistema Respiratório.
E) Sistema Digestivo.

D) 13 anos.
E) 16 anos.

21) O abuso vocal abrange vários
comportamentos que podem causar algum
dano à voz. Escolha abaixo qual desses não
se encaixa nesses abusos:
A) Não fumar.

19) O Conselho Federal de Fonoaudiologia
emitiu a Recomendação n° 19, de 19 de
março de 2020, acerca de orientações aos
fonoaudiólogos para a atuação profissional
durante a pandemia do novo Coronavírus,
a doença COVID-19. Não contempla essa
recomendação a alternativa:

B) Choros ou risos excessivos.
C) Falar alto.
D) Falar competindo com ruído ambiental.
E) Nenhuma das alternativas.

A)
Suspensão
dos
atendimentos
fonoaudiológicos ambulatoriais e dos
procedimentos e exames efetivos.
B) Suspensão de serviços hospitalares e/ou
considerados essenciais, de urgência e
emergência.
C) Engajamento junto às equipes
multiprofissionais nas atividades de
orientação e sensibilização da população
sobre as medidas e prevenção da COVID-19.
D) Liberado o atendimento fonoaudiológico
por vídeo consulta e telemonitoramento, de
acordo com a Resolução do CFFa.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

22) Constituem princípios gerais éticos e
bioéticos adotados pela Fonoaudiologia
todos abaixo, exceto:
A) Respeito à autonomia do cliente e, nas
relações de trabalho, do profissional.
B) Respeito à dignidade humana e aos
direitos humanos.
C) Exercício da atividade buscando
minimizar os benefícios e os danos ao
cliente, como também à coletividade e ao
ecossistema.
D) Promoção da solidariedade e da
cooperação.
E) Nenhuma das alternativas.

20) O processo de muda vocal está
associado também a outras modificações,
como aumento da estatura física e da
laringe, crescimento dos pelos das axilas e
face, dentre outros. Esse fenômeno
fisiológico rotineiro inicia se aos:

23) Constituem deveres do fonoaudiólogo
na relação com o cliente:
I- Apresentar a devida justificativa quando
solicitar avaliação por outros profissionais.
II- Atender estabelecendo discriminações
de ordem política, identidade de gênero ou
de qualquer outra natureza.
III- Informar, em linguagem clara e simples,
sobre a avaliação, o diagnóstico, os
prognósticos e os objetivos, assim como o
custo dos procedimentos fonoaudiológicos

A) 06 anos.
B) 09 anos.
C) 11 anos.

adotados, assegurando-lhe a escolha do
tratamento ou procedimentos indicados.
IV- O fornecimento de atestados deve ser
um procedimento do fonoaudiólogo.
V- Encaminhar o cliente a outros
profissionais sempre que for necessário.
Assinale a alternativa correta sobre as
afirmações:
A) Todas estão corretas.
B) Apenas I, II e III estão corretas.
C) Apenas II, III e V estão corretas.
D) Apenas I, III e V estão corretas.
E) Apenas I, II e V
24) A participação do fonoaudiólogo em
unidades de saúde visa, entre outras
atividades, orientar, observar e incentivar
o aleitamento materno. Em relação aos
benefícios que a amamentação promove,
assinale a alternativa correta.
A) A sucção, por meio da amamentação,
desenvolve os músculos da face e
proporciona um crescimento harmonioso
das estruturas orais.
B) Apenas as mães se beneficiam, já que a
amamentação reduz o risco de câncer de
mama, útero e ovário.
C) A amamentação beneficia o bebê
somente em relação ao aspecto nutritivo.
D) É recomendável que o bebê seja
alimentado apenas com o leite materno até
os três primeiros meses de vida. A partir daí,
já devem ser inseridos alimentos líquidos e
pastosos, para estimular os músculos que
participam da fala.
E) A amamentação estimula somente as
áreas afetivas do bebê.

25) Sobre a anatomia da Laringe, assinale a
alternativa errada.

A) A laringe é uma estrutura complexa
constituída de cartilagens, músculos e
ligamentos.
B) As cartilagens incluem a tireóide,
cricóide,
aritenóides,
cuneiformes,
corniculadas e epiglote.
C) Os músculos intrínsecos da laringe
controlam os movimentos de abertura e
fechamento das pregas durante a
respiração, a fonação e deglutição.
Controlam ainda a tensão para produção de
sons agudos e graves.
D) O músculo que corresponde ao corpo da
prega vocal é chamado músculo tonal, que
também é o músculo das pregas
ventriculares (falsas cordas).
E) Os ligamentos tireohióideo e
cricotireóideo ajudam na suspensão e
estabilidade da laringe.

26) Consistem em causas da deficiência
auditiva em crianças, exceto:
A) Desordens genéticas ou de ordem
hereditária.
B) Causas relacionadas ao fator RH.
C)
Causas
relacionadas
com
a
consanguinidade.
D) A quantidade de irmãos mais velhos.
E) Algumas doenças infectocontagiosas,
como a rubéola.

27) Com o intuito de oficializar o trabalho
já realizado por muitos profissionais
fonoaudiólogos, o CFFa decidiu criar
(através da resolução n°453/2014) novas
especialidades, visando fortalecer a
atuação
do
fonoaudiólogo
em
determinadas áreas. A demanda surgiu da
própria classe formalizando, assim, o
mercado de trabalho e consequentemente
a profissão. No tocante ao assunto,
assinale a alternativa que contém as

quatro especialidades criadas a partir de
2014:
A)
Disfagia,
Neuropsicologia,
Fonoaudiologia
Neurofuncional
e
Fonoaudiologia
do
Trabalho.Bb)
Neuropsicologia, Disfagia, Gerotologia e
Fluência.
C)
Fonoaudiologia
do
Trabalho,
Gerontologia,
Neuropsicologia
e
Fonoaudiologia Educacional.
D) Saúde Coletiva, Gerontologia, Disfagia e
Neuropsicologia.
E)
Fonoaudiologia
do
Trabalho,
Gerontologia,
Neuropsicologia
e
Fonoaudiologia Neurofuncional.

28) A sensação auditiva que possuímos
sobre altura da voz denomina-se:
A) Tessitura.
B) Loudness.
C) Fendas.
D) Pitch.
E) Nenhuma das alternativas.

29) Quanto às fases da deglutição, marque
(V) para as afirmativas verdadeiras e (F)
para as falsas.
( ) Os exercícios vocais podem trazer
contribuições para a reabilitação vocal e
para a disfagia orofaríngea,
melhorando
a
defesa
das
vias
respiratórias.
( ) Pós laringectomia, a firmeza glótica,
apesar de abalada, não favorece o
aparecimento da disfagia.
( ) A disfagia orofaríngea ocasiona perda
sensorial e/ou muscular das estruturas
responsáveis pela

deglutição e trazem prejuízos à nutrição,
hidratação e respiração.
( ) A disfagia esofágica requer trabalho
miofuncional e específico.
A sequência correta está em:
A) V – V – V – F.
B) V – F – V – F.
C) V – F – F – V.
D) V – V – F – V.
E) V – V – V – V
30) Assinale a alternativa correspondente
aos músculos da mastigação.
A) Frontal, temporal, genioglosso
pterigoideo.
B) Platisma, frontal e pterigoideo.
C) Zigomático, temporal e pterigoideo.
D) Temporal, masseter e pterigoideo.
E) Parietal, genioglosso e zigomático.

e
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem
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1. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
2. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.
3. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
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PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
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CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder à questão:
Nos EUA, a psicanálise lembra um pouco
certas seitas – as ideias do fundador são
institucionalizadas e defendidas por
discípulos ferrenhos, mas suas instituições
parecem não responder às necessidades
atuais da sociedade. Talvez porque o autor
das ideias não esteja mais aqui para atualizálas. Freud era um neurologista, e queria
encontrar na Biologia as bases do
comportamento. Como a tecnologia de então
não lhe permitia avançar, passou a elaborar
uma teoria, criando a psicanálise. Cientista
que era, contudo, nunca se apaixonou por
suas ideias, revisando sua obra ao longo da
vida. Ele chegou a afirmar: “A Biologia é
realmente um campo de possibilidades
ilimitadas do qual podemos esperar as
elucidações mais surpreendentes. Portanto,
não podemos imaginar que respostas ela
dará, em poucos decêndios, aos problemas
que formulamos. Talvez essas respostas
venham a ser tais que farão o edifício de
nossas hipóteses colapsar”. Provavelmente, é
sua frase menos citada. Por razões óbvias.

C) busca para relacionar a psicanálise à
Biologia,
de
tal
forma
que
se
institucionalizasse verdade científica nos
EUA.
D) abordagem muito ampla do homem e do
mundo, o que chegou a abalar as convicções
científicas do cientista e o fez optar pela
Biologia.
E) concepção retrógrada, já que as
percepções do cientista sugerem que há
como controlar os dados científicos no campo
da Biologia.
2) A alternativa que completa de forma
correta o período “Talvez __ nordestina já
tivesse chegado __ conclusão de que a vida
incomoda bastante, alma que não cabe bem
no corpo, mesmo rala como __ sua”,
respectivamente é:
A) à - à - à
B) à - à - a
C) a - à - à
D) a - a - a
E) a - à - a

(Galileu, novembro de 2017. Adaptado)
1) De acordo com o texto, a frase
provavelmente menos citada de Freud
revela uma:
A) visão dinâmica da ciência, o que, em certa
medida, se choca com a institucionalização
das ideias nessa área, comum nos EUA.
B) teoria frágil que, por essa razão, foi
abandonada pelo cientista, que preferiu
investigar algo mais dinâmico por meio da
psicanálise.

3) A respeito da redação e das
correspondências oficiais, assinale a opção
correta:
A) A pessoalidade é uma característica
essencial dos textos oficiais.
B) O uso dos pronomes de tratamento Vossa
Excelência e Vossa Senhoria são indicados
para qualquer
superior
hierárquico,
independentemente do cargo que exerça.
C) As correspondências oficiais devem primar
pela clareza e pela concisão.

D) Para os fechos, recomenda-se atualmente
o uso das expressões com protestos de
estima e apreço, cordialmente ou Att.
E) Nenhuma das alternativas.

II. Existem três orações no período.
Está correto o que se afirmar em:
A) I e II
B) somente II

4) Assinale a alternativa correspondente à
grafia correta dos vocábulos: discu___ão,
an___iedade e cora___em

C) I e II

A) ss – s – g

E) Nenhuma

B) ç – s – g
C) ss – c – g
D) ss – s – j
E) ç – c – j

D) somente I

7) Atribua V ou F para as seguintes orações,
considerando o emprego correto dos
substantivos compostos:
( ) Ele gosta de amores-perfeitos e cultiva-os.
( ) Há muitos beijas-flores na varanda da casa.

5) Assinale a alternativa que preenche as
lacunas do enunciado a seguir, de acordo
com a norma-padrão de concordância.
_____ as proporções do acidente,
__________ as vias da redondeza,
ficando___________ às pessoas trafegar pelo
local, pois ainda _______ focos de
incêndio___________.
A) Dado … foram interditadas … proibidas …
haviam … disperso
B) Dadas … foram interditadas … proibido …
havia … dispersos

( ) As saias-balão compuseram a moda antiga.
( ) Na próxima semana haverá reunião dos
vice-diretores.
( ) As aulas de física serão ministradas nas
segundas-feiras.
A) V,V,F,V,V
B) F,V,F,V,V
C) V,F,V,V,F
D) F,F,V,F,V
E) V,F,V,V,V

C) Dadas … foi interditado … proibido …
haviam … dispersos
D) Dado …foram interditadas … proibido …
havia … disperso
E) Dado … foi interditado … proibidas … havia
… disperso
6) Na rua, viam-se os manifestantes que
pediam por eleições diretas.
I. O período é composto por subordinação.

A China
Quem não está admirado com o milagre da
China está apavorado. Não dá para pensar na
China sem se entusiasmar ou se assustar.
Dentro de muito pouco tempo, vai acontecer
o seguinte: a China vai tornar o resto do
mundo supérfluo. Não vai ser preciso existir
mais ninguém, de tanto que vai existir a
China.

O nosso destino é, enquanto a China cresce,
irmos ficando cada vez mais desnecessários.
Em... o quê? Vinte anos?
A China terá o maior parque industrial, com a
mão de obra mais abundante e, portanto,
mais barata, da Terra, e produzirá de tudo
para o maior mercado consumidor da Terra,
que será qual? O dos chineses, mesmo
ganhando pouco.
A China concentrará toda a atividade
econômica do planeta entre as suas
fronteiras. A China se bastará.
(Luis
Fernando
Verissimo.
http://noblat.oglobo.globo.com/.
26.10.2017. Adaptado)
8) De acordo com o autor, em breve, a China
será economicamente
A) ociosa.
B) obsoleta.
C) vulnerável.
D) depreciada.
E) autossuficiente.

Terra... –, o vocábulo em destaque
apresenta a mão de obra barata como:
(A) a razão para haver trabalhadores em
abundância.
(B) a condição que garante a abundância de
trabalhadores.
(C) uma consequência da abundância de
trabalhadores.
(D) um entrave ao fato
trabalhadores em abundância.

de

haver

(E) uma situação sem relação com a
abundância de trabalhadores.
MATEMÁTICA
11) Um número, quando somado com sua
terça parte e com sua metade, resulta no
próprio número somado de 5. Então, esse
número é igual a
A) 4.
B) 5.
C) 6.
D) 7.

9) Dois vocábulos empregados com sentidos
que se opõem no texto são:

E) 8.

C) destino – desnecessários (3º parágrafo).

12) Uma pessoa tem R$ 14,80 em sua
carteira, apenas em moedas no valor de 5,
10 e 25 centavos. Se a quantidade de
moedas de cada tipo era igual, então o total
de moedas na carteira era de:

D) abundante – barata (4º parágrafo).

A) 37

E) concentrará – bastará (5º parágrafo).

B) 74

A) milagre – China (1º parágrafo).
B) admirado – apavorado (1º parágrafo).

C) 111
10) No trecho – ... com a mão de obra mais
abundante e, portanto, mais barata, da

D)148
E) 164

13) Em uma campanha publicitária sobre a
prevenção de doenças de inverno, foram
contratadas 15 pessoas que trabalharam 20
dias para concluir o material de divulgação.
Supondo que fossem contratadas 25
pessoas, quantos dias seriam necessários
para a conclusão do mesmo material?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 15
E) 18

C) 345
D) 245
E) 416
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Para organização do processo de
trabalho das equipes da Estratégia Saúde da
Família, a Política Nacional de Atenção
Básica sugere algumas características.
Marque a opção CORRETA:
A) Implementação das diretrizes da Política
Nacional de Humanização, com exceção do
acolhimento.

14) Um capital de R$ 10.500,00 foi aplicado
a juros simples. Sabendo que a taxa de juros
contratada foi de 42% ao ano, então, não
tendo sido feito qualquer depósito ou
retirada, o montante de R$ 11.725,00 estará
disponível a partir de quanto tempo da data
de aplicação?

B) Não é necessária a participação das
equipes no planejamento e na avaliação das
ações.

A) 4 meses

E) Desenvolver ações educativas que possam
interferir no processo de saúde-doença da
população,
no
desenvolvimento
de
autonomia, individual e coletiva, e na busca
por qualidade de vida pelos usuários.

B) 3 meses e 20 dias
C) 3 meses e 10 dias
D) 3 meses
E) 2 meses e 20 dias
15) Um formando escreveu sua monografia
e ao final constatou que ela tinha 175
páginas. Se ele iniciou a numeração com a
página 1, quantos algarismos foram
necessários para numerá-las?

C) Realizar atenção à saúde apenas nas
Unidades Básica de Saúde.
D) Realizar atenção à saúde apenas nas
Urgências e Emergências.

17) Em relação à responsabilidade das três
esferas de governo. Associe os itens às
lacunas de acordo com a competência de
cada um.
1. Ministério da Saúde
2. Secretaria Estadual de Saúde
3. Secretaria Municipal de Saúde

A) 513
B) 417

4. Todas

( ) Destinar recursos estaduais para compor
o financiamento tripartite da atenção básica
prevendo, entre outras, formas de repasse
fundo a fundo para custeio e investimento
das ações e serviços;

(STARFIELD, 2002). Com base no enunciado
em relação às duas metas do sistema
nacional de saúde, considere a afirmativa
correta a seguir:

( ) Prestar apoio institucional às equipes e
serviços no processo de implantação,
acompanhamento e qualificação da atenção
básica e de ampliação e consolidação da
Estratégia Saúde da Família;

A) Analisar as características comuns às
diversas populações e orientar a organização
de sistemas de serviços de saúde.

( ) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia
Saúde da Família pelos serviços municipais de
saúde como tática prioritária de expansão,
consolidação e qualificação da Atenção
Básica à Saúde;
( ) Garantir fontes de recursos federais para
compor o financiamento da atenção básica. A
sequência de associação correta é:
a) 2, 3, 4, 1.

B) Melhorar a saúde da população e
proporcionar equidade na distribuição de
recursos.
C) Definir por níveis de complexidades
crescentes e com relações de ordem e graus
de importância entre os diferentes níveis.
D) Discutir as necessidades do SUS de
integração de conhecimentos clínicos e
discutir a saúde individual e coletiva de uma
população.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

b) 4, 3, 2, 1.
c) 3, 4, 1, 2.
d) 1, 3, 4, 2.
e) 1, 4, 2, 3
18) A APS é, então, uma forma de
organização dos serviços de saúde que
responde a um modelo de atenção “com
valores, princípios e elementos próprios, por
meio da qual se busca integrar todos os
aspectos desses serviços e que tem por
perspectiva as necessidades de saúde da
população.
Em
sua
forma
mais
desenvolvida, a atenção primária é o
primeiro contato com o sistema de saúde e
o local responsável pela organização do
cuidado à saúde dos indivíduos, suas
famílias e da população ao longo do tempo e
busca proporcionar equilíbrio entre as duas
metas de um sistema nacional de saúde”

19) Para obter informações que permitam
identificar os principais problemas no que se
refere às condições de saúde, é necessário
desenhar o (a):
A) Perfil demográfico, socioeconômico e
epidemiológico da população.
B) Censo Populacional do IBGE e o Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil.
C) Sistema de Informações de Mortalidade e
o Sistema de Informação de Agravos de
Notificação.
D) Rede Interagencial de Informação para a
Saúde e Sala de Situação do Ministério da
Saúde.
E) Censo Populacional do IBGE e o Sistema de
Informação de Agravos e Notificação.

20) Os Conselhos de Saúde são instâncias
colegiadas de participação da sociedade no
SUS. Sobre estes é correto afirmar.
A) Os Conselhos de Saúde fazem parte da
estrutura de governo, estando, portanto,
atrelados à gestão do SUS nas esferas
municipal, estadual e nacional.
B) Os Conselhos de Saúde são órgãos
colegiados cuja composição é feita por
representantes do governo e usuários e que
atuam em todas as esferas de governo na
formulação de estratégias e no controle da
execução da política de saúde.
C) Atuam em caráter permanente e
deliberativo com a participação de
representantes do governo, prestadores de
serviço, trabalhadores de saúde e usuários
manifestando os interesses dos diferentes
segmentos
sociais,
possibilitando
a
negociação de propostas e o direcionamento
de recursos para diferentes prioridades.
D) A representação dos usuários nos
conselhos deverá ser paritária (50%) em
relação aos gestores.
E) Todas as afirmativas estão corretas.
21) A Política Nacional de Humanização da
Atenção (PNH) e da Gestão da Saúde busca
colocar em prática os princípios do SUS para
que possamos garantir o
direito
constitucional à saúde para todos,
produzindo mudanças na gestão e no
cuidado. Conforme a PNH identifique a
opção CORRETA, quanto aos princípios
norteadores.
A) Integralidade de assistência, entendida
como conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada

caso em todos os níveis de complexidade do
sistema.
B) Fortalecimento de trabalho em equipe
multiprofissional,
estimulando
a
multidisciplinaridade e grupalidade.
C) Atuação em rede com alta conectividade,
de modo cooperativo e solidário, em
conformidade com as diretrizes do SUS.
D) Divulgação de informações quanto ao
potencial dos serviços de saúde e a sua
utilização pelo usuário.
E) Todas as afirmativas estão corretas.
22) Considerando o conceito de educação
permanente em saúde e sua relação com o
trabalho e com as práticas de formação e
desenvolvimento profissional, identifique o
item que define o conceito de Educação
Permanente em Saúde.
A) É a aprendizagem no trabalho, onde o
aprender e o ensinar se incorporam ao
cotidiano das organizações e ao trabalho.
B) É estratégia de ensino após a graduação,
possui duração definida e utiliza metodologia
tradicional.
C) É uma proposta político-pedagógica que
coloca o cotidiano do trabalho fora do
contexto de aprendizagem.
D) É baseada na aprendizagem bancária e na
possibilidade de transformar as práticas
profissionais
E) É baseada nas dificuldades do dia a dia do
trabalho e organizada a partir de implantação
de protocolos.
23) No que se refere ao Sistema de
Planejamento do SUS, identifique o item que
descreve os instrumentos básicos

resultantes do processo de planejamento
nas três esferas de gestão do SUS:
A) Agendas de Saúde e o Plano de Saúde.
B) Os Planos Pluarianuais (PPA) e a Lei de
Diretrizes Orçamentária (LDO).
C) Os Planos Plurianuais (PPA) e a Lei
Orçamentária Anual (LOA).
D) O Plano de Saúde e a respectiva
Programação Anual em Saúde e o Relatório
de Gestão.
E) As Conferências de Saúde e os Conselhos
de Saúde
24) Em relação à atenção das pessoas idosas,
a organização do cuidado dessa população
deve ser articulada em rede, no âmbito de
uma Região de Saúde, ou de várias delas. A
organização e o financiamento desse
cuidado deverão ser pactuados:

a sua residência, que funcione diante da
lógica da territorialização do SUS.
( ) Os serviços de Atenção à Pessoa com
Deficiência no âmbito do SUS produzem, com
base nas avaliações preliminares, em
conjunto com o usuário, família e
acompanhante, um Plano Terapêutico
Singular (PTS) que poderá ser revisado e
modificado a cada reavaliação.
( ) O componente especializado da Atenção à
Pessoa com Deficiência, objeto deste
instrutivo, é aquele constituído pela rede de
urgência e emergência hospitalar que dará
suporte especializado à pessoa com
deficiência.
Assinale a alternativa com a sequência
correta:
(A) V – V – F
(B) F – V – V
(C) V – F – F
(D) F – F – V

(A) nas comissões intergestores.
(E) V – V – V
(B) nos conselhos locais de saúde.
(C) nas Unidades Básicas de Saúde.
(D) na atenção especializada de saúde.
(E) no centro de referência de cuidado ao
idoso.
25) Considere as afirmativas relacionadas ao
Instrutivo de Reabilitação Física, Intelectual,
Visual e Auditiva do Ministério da Saúde
incorporado à rede de cuidados à pessoa
com deficiência no âmbito do SUS.

26) O Programa Nacional de Segurança do
Paciente tem o objetivo geral de contribuir
para a qualificação do cuidado em saúde em
todos os estabelecimentos de saúde do
território nacional. Nesse sentido, foram
criados eixos para auxiliar no alcance do
objetivo proposto. São eles, EXCETO:
A) O estímulo a uma prática assistencial
segura.

Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

B) Envolvimento
segurança.

do

cidadão

na

sua

( ) O usuário deve ser atendido
prioritariamente no serviço de saúde próximo

C) Inclusão do tema segurança do paciente no
ensino.

D) O incremento de pesquisa em segurança
do paciente.
E) Criação de núcleos de apoio para a
segurança do paciente.
27) A Estratégia Saúde da Família (ESF) é
uma das principais iniciativas para a
superação do modelo biomédico, para
subsidiar a implementação dos princípios e
diretrizes do SUS, e consequentemente,
para o processo de reorganização do sistema
de saúde, tendo como base a Atenção
Primária à Saúde (APS). No Brasil, a
construção de um modelo assistencial para a
atenção básica ainda representa um desafio.
Nesse contexto, no que se refere aos
modelos assistenciais em saúde, pode-se
afirmar que:
A) O modelo sanitário campanhista, do início
do século XX, previa a reorganização e
racionalização dos serviços sem mudança de
concepção de saúde e de modo de
intervenção no processo saúde-doença.
B) O modelo clínico liberal ou médico
assistencial privatista era baseado na
concepção do trabalho fragmentado, com
predomínio de práticas hierarquizadas e de
desigualdade entre as diferentes categorias
profissionais.
C) O modelo biomédico reconhece a
importância de formar recursos humanos
para o SUS.
D) O modelo saúde da família apresenta
dificuldade na implantação da integralidade,
tanto
no
entendimento
da
multidimensionalidade do ser humano,
quanto na integração entre níveis de atenção.
E) No modelo biomédico o planejamento em
saúde é pouco utilizado como ferramenta de

gestão e temas como vínculo e acolhimento
não são priorizados.
28) A Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990, tem por
finalidade disciplinar a descentralização
político-administrativa. A referida Lei, em
seu capítulo II, assegura e explica os
princípios doutrinários e as Diretrizes
Organizativas para o funcionamento do
Sistema Único de Saúde (SUS). Compreendese como uma Diretriz Organizativa da LOS
8.080, bem como, sua finalidade
correspondente:
A) Integralidade: dispor recursos para o
restabelecimento do equilíbrio saúde-doença
na proporção da necessidade, e para aqueles
em situação de maior vulnerabilidade e risco
de agravos à saúde.
B) Regionalização: acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência, sem
discriminação.
C) Hierarquização: garantia da assistência em
todos os níveis de atenção do sistema de
saúde em nível nacional e consideração da
saúde como processo dinâmico que exige
atenção sobre as diferentes dimensões de
necessidades.
D) Universalidade: objetiva estabelecer um
fluxo ordenado dos usuários no sistema de
saúde e a organização da rede, com base na
alocação de arsenal tecnológico diferenciado,
de acordo com o nível de atenção no qual o
equipamento de saúde está inserido.
E) Descentralização: com ênfase na
municipalização da gestão, de modo que os
municípios se constituam responsáveis
diretos pela organização de seu sistema local
de saúde, sendo a base desse processo o

perfil social, epidemiológico, sanitário,
político e cultural da região e da população.
29) A Política Nacional de Humanização
(PNH) preconiza a necessidade de adotar a
humanização como uma política transversal
que atualiza um conjunto de princípios e
diretrizes por meio de ações e modos de agir
nos diversos serviços, práticas de saúde e
instâncias do sistema, caracterizando uma
construção coletiva. Constitui-se em um
objetivo da PNH:
A) Protagonismo, corresponsabilidade e
autonomia dos sujeitos e coletivos.
B) Valorização do trabalho e do trabalhador
C) Trabalho clínico que visa o sujeito e a
doença, a família e o contexto, tendo como
objetivo produzir saúde e aumentar a
autonomia do sujeito, da família e da
comunidade.
D) Atendimento acolhedor e resolutivo
baseado em critérios de risco.
E) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
30) Sobre a Política Nacional de Atenção
Básica, analise as afirmativas abaixo em
relação à organização da Atenção Básica, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS):
1. A Política Nacional de Atenção Básica
considera os termos Atenção Básica (AB) e
Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais
concepções, como termos equivalentes, de
forma a associar a ambas os princípios e as
diretrizes definidas neste documento.
2. A Atenção Básica é o conjunto de ações de
saúde individuais, familiares e coletivas que
envolvem promoção, prevenção, proteção,
diagnóstico, tratamento, reabilitação,

redução de danos, cuidados paliativos e
vigilância em saúde, desenvolvida por meio
de práticas de cuidado integrado e gestão
qualificada.
3. Deve ser realizada com equipe
multiprofissional e dirigida à população em
território definido, sobre as quais as equipes
assumem responsabilidade sanitária.
4. A Atenção Básica será ofertada
integralmente e gratuitamente a todas as
pessoas, de acordo com suas necessidades e
demandas do território, considerando os
determinantes e condicionantes de saúde.
Assinale a alternativa que indica todas as
afirmativas corretas:
A) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
B) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
C) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
D) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
E) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

GABARITO
QUESTÃO

A

B

C

D

E

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
Nome por extenso: ______________________________________________________

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem
numérica, com apenas uma alternativa correta.
2. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má
impressão, levante o braço.
3. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA
FOLHA DE RESPOSTAS
1. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
2. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.
3. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas no gabarito, mais de
uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

___________________________________________________________________
Nome por extenso

CARGO: NUTRICIONISTA

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder à questão:
Nos EUA, a psicanálise lembra um pouco
certas seitas – as ideias do fundador são
institucionalizadas e defendidas por
discípulos ferrenhos, mas suas instituições
parecem não responder às necessidades
atuais da sociedade. Talvez porque o autor
das ideias não esteja mais aqui para atualizálas. Freud era um neurologista, e queria
encontrar na Biologia as bases do
comportamento. Como a tecnologia de então
não lhe permitia avançar, passou a elaborar
uma teoria, criando a psicanálise. Cientista
que era, contudo, nunca se apaixonou por
suas ideias, revisando sua obra ao longo da
vida. Ele chegou a afirmar: “A Biologia é
realmente um campo de possibilidades
ilimitadas do qual podemos esperar as
elucidações mais surpreendentes. Portanto,
não podemos imaginar que respostas ela
dará, em poucos decêndios, aos problemas
que formulamos. Talvez essas respostas
venham a ser tais que farão o edifício de
nossas hipóteses colapsar”. Provavelmente, é
sua frase menos citada. Por razões óbvias.
(Galileu, novembro de 2017. Adaptado)

1) Analisando a frase de Freud, conclui-se
corretamente que ele
A) esperava que a Biologia, em tempo muito
curto, pudesse fortalecer as convicções
científicas da humanidade.
B) acreditava que a Biologia, em algumas
décadas, poderia dar respostas inusitadas aos
problemas inerentes ao ser humano.

C) considerava que a Biologia, com o passar
do tempo, não seria capaz de alterar as
convicções científicas do ser humano.
D) ponderava que a Biologia, em menos de
uma década, já havia se tornado ciência que
funcionava como carro-chefe das demais.
E) ironizava que a Biologia, nos próximos
séculos, pudesse dar conta de explicar todos
os problemas formulados pelo homem.
2) Identifique a sequência correta do trecho
a seguir:
Uma pesquisa que está sendo feita pode abrir
caminho para que seja possível reparar o
esmalte dos dentes sem obturações, criar
dentes em laboratórios e acabar com as
dentaduras.
(
) Já se sabia que ele tinha funções
relacionadas a respostas imunológicas e ao
desenvolvimento de pele e nervos. Chrissa
Kioussi, da Universidade de Oregon, disse à
BBC que não é incomum um gene ter funções
múltiplas. “Mas antes disso nós não sabíamos
o que regulava a produção de esmalte
dentário”.
( ) Cientistas da Universidade de Oregon, nos
Estados Unidos, conseguiram identificar o
gene que controla a produção do esmalte
dentário, a parte externa e dura dos dentes.
(
) Os pesquisadores descobriram essa
função em testes com camundongos sem o
gene Ctip2. Segundo a BBC, “esse gene é
considerado um ‘fator de transcrição’, por
regular a atividade ou expressão de outros
genes”.
Assinale a alternativa que apresenta a
numeração correta, de cima para baixo.
A) 1 - 3 - 2.
B) 3 - 2 - 1.

C) 1 - 2 - 3.
D) 3 - 1 - 2.
E) 2 - 3 - 1.
3) Em redações oficiais, é certo
A) identificar o autor da correspondência com
seu nome e cargo abaixo da assinatura.
B) escolher a forma de tratamento Vossa
Senhoria, se o destinatário for mulher.

6) Analise as frases abaixo quanto às Vozes
Verbais.
I- "...deve-se valorizar o erro..."
II- "A reforma do pensamento pressupõe a
consciência de si e do mundo"
Assinale a alternativa correta.
A) As frases I e II estão na Voz Passiva.
B) As frases I e II estão na Voz Ativa.

C) fechar o texto com respeitosamente, para
pessoas do mesmo nível hierárquico.

C) A frase I está na Voz Passiva e a II está na
Voz Ativa.

D) usar a expressão Digníssimo Senhor para o
destinatário em posição hierárquica superior.

D) A frase I está na Voz Ativa e a II está na Voz
Passiva.

E) usar o pronome vosso, no caso de ter sido
escolhida a forma de tratamento Vossa
Excelência

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

4) Assinale a alternativa em que todas as
palavras estão ortograficamente corretas:
A) Exagero, zelador, aza
B) Isopor, zebra, aseitona
C) Exame, compasso, bronze
D) Percurso, pensão, inceticida
E) Beleza, acervo, acinatura
5) Aponte a oração cuja concordância não
está de acordo com a norma culta da língua:
A) Se não nos virmos mais, tenha uma boa
viagem.
B ) Ele emagrecia a olhos vistos.
C) Ela modificou a sala e os quartos.
D) Os recibos anexo deverão ser guardados
nas pastas.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

7) Complete as lacunas abaixo e assinale a
alternativa correta:
O ________ ________ ______ em minhas
roupas.
A) Medíucre - tintureiro - regorgitou.
B) Medíocre - tinturero - regurgitou.
C) Medíocre - tintureiro - regurgitou.
D) Medíucre - tinturero - regorgitou.
E) Medíocre – tintoreiro - regurjitou
8) "... a falta de exercícios pode ser perigosa
à saúde. Estamos tentando combater o
sedentarismo, esse mal que causa 3 milhões
de mortes no planeta por ano." Os
antônimos das palavras em destaque são,
respectivamente:
A) excesso; mau.
B) abundância; bem.
C) fartura; bom.
D) deficiência; bom.

E) privação; bem

C) expressar seu súbito entusiasmo.
D) descrever o instante atual como incerto.

A China
Quem não está admirado com o milagre da
China está apavorado. Não dá para pensar na
China sem se entusiasmar ou se assustar.
Dentro de muito pouco tempo, vai acontecer
o seguinte: a China vai tornar o resto do
mundo supérfluo. Não vai ser preciso existir
mais ninguém, de tanto que vai existir a
China.
O nosso destino é, enquanto a China cresce,
irmos ficando cada vez mais desnecessários.
Em... o quê? Vinte anos?
A China terá o maior parque industrial, com a
mão de obra mais abundante e, portanto,
mais barata, da Terra, e produzirá de tudo
para o maior mercado consumidor da Terra,
que será qual? O dos chineses, mesmo
ganhando pouco.

E) referir-se a eventos improváveis de
acontecer.
10) Quanto à ocorrência da crase, assinale a
alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas da frase a
seguir:
O autor comparou ____ situação da China
____ dos demais países e chegou uma ____
conclusão um tanto preocupante.
A) à ... à ... à
B) a ... a ... à
C) à ... à ... a
D) à ... a ... à
E) a ... à ... a

A China concentrará toda a atividade
econômica do planeta entre as suas
fronteiras. A China se bastará.

MATEMÁTICA

(Luis
Fernando
Verissimo.
http://noblat.oglobo.globo.com/.
26.10.2017. Adaptado)

11) Um número, quando somado com sua
terça parte e com sua metade, resulta no
próprio número somado de 5. Então, esse
número é igual a

9) Considere a forma verbal destacada no
trecho:
“Dentro de muito pouco tempo, vai
acontecer o seguinte: a China vai tornar o
resto do mundo supérfluo. Não vai ser preciso
existir mais ninguém, de tanto que vai existir
a China.”
O autor emprega a forma verbal em
destaque para:
A) relatar um fato ocorrido recentemente.

A) 4.
B) 5.
C) 6.
D) 7.
E) 8.

12) Uma pessoa tem R$ 14,80 em sua
carteira, apenas em moedas no valor de 5,
10 e 25 centavos. Se a quantidade de
moedas de cada tipo era igual, então o total
de moedas na carteira era de:

B) fazer conjecturas sobre o futuro.
A) 37

B) 74

D) 245

C) 111

E) 416

D)148
E) 164
13) Em uma campanha publicitária sobre a
prevenção de doenças de inverno, foram
contratadas 15 pessoas que trabalharam 20
dias para concluir o material de divulgação.
Supondo que fossem contratadas 25
pessoas, quantos dias seriam necessários
para a conclusão do mesmo material?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 15
E) 18
14) Um capital de R$ 10.500,00 foi aplicado
a juros simples. Sabendo que a taxa de juros
contratada foi de 42% ao ano, então, não
tendo sido feito qualquer depósito ou
retirada, o montante de R$ 11.725,00 estará
disponível a partir de quanto tempo da data
de aplicação?
A) 4 meses
B) 3 meses e 20 dias
C) 3 meses e 10 dias
D) 3 meses
E) 2 meses e 20 dias
15) Um formando escreveu sua monografia
e ao final constatou que ela tinha 175
páginas. Se ele iniciou a numeração com a
página 1, quantos algarismos foram
necessários para numerá-las?
A) 513
B) 417
C) 345

16)
A APS é, então, uma forma de
organização dos serviços de saúde que
responde a um modelo de atenção “com
valores, princípios e elementos próprios, por
meio da qual se busca integrar todos os
aspectos desses serviços e que tem por
perspectiva as necessidades de saúde da
população.
Em
sua
forma
mais
desenvolvida, a atenção primária é o
primeiro contato com o sistema de saúde e
o local responsável pela organização do
cuidado à saúde dos indivíduos, suas
famílias e da população ao longo do tempo e
busca proporcionar equilíbrio entre as duas
metas de um sistema nacional de saúde”
(STARFIELD, 2002). Com base no enunciado
em relação às duas metas do sistema
nacional de saúde, considere a afirmativa
correta a seguir.
A) Analisar as características comuns às
diversas populações e orientar a
organização de sistemas de serviços de
saúde.
B) Melhorar a saúde da população e
proporcionar equidade na distribuição de
recursos.
C) Definir por níveis de complexidades
crescentes e com relações de ordem e
graus de importância entre os diferentes
níveis.
D) Discutir as necessidades do SUS de
integração de conhecimentos clínicos e
discutir a saúde individual e coletiva de
uma população.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

17)
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é
uma das principais iniciativas para a
superação do modelo biomédico, para
subsidiar a implementação dos princípios e
diretrizes do SUS, e consequentemente,
para o processo de reorganização do sistema
de saúde, tendo como base a Atenção
Primária à Saúde (APS). No Brasil, a
construção de um modelo assistencial para a
atenção básica ainda representa um desafio.
Nesse contexto, no que se refere aos
modelos assistenciais em saúde, pode-se
afirmar que:
A) O modelo sanitário campanhista, do
início do século XX, previa a
reorganização e racionalização dos
serviços sem mudança de concepção de
saúde e de modo de intervenção no
processo saúde-doença.
B) O modelo clínico liberal ou médico
assistencial privatista era baseado na
concepção do trabalho fragmentado,
com
predomínio
de
práticas
hierarquizadas e de desigualdade entre
as diferentes categorias profissionais.
C) O modelo biomédico reconhece a
importância de formar recursos humanos
para o SUS.
D) O modelo saúde da família apresenta
dificuldade
na
implantação
da
integralidade, tanto no entendimento da
multidimensionalidade do ser humano,
quanto na integração entre níveis de
atenção.
E) No modelo biomédico o planejamento em
saúde é pouco utilizado como ferramenta
de gestão e temas como vínculo e
acolhimento não são priorizados.

18)
A Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, tem por
finalidade disciplinar a descentralização
político-administrativa. A referida Lei, em
seu capítulo II, assegura e explica os
princípios doutrinários e as Diretrizes
Organizativas para o funcionamento do
Sistema Único de Saúde (SUS). Compreendese como uma Diretriz Organizativa da LOS
8.080, bem como, sua finalidade
correspondente:
A) Integralidade: dispor recursos para o
restabelecimento do equilíbrio saúdedoença na proporção da necessidade, e
para aqueles em situação de maior
vulnerabilidade e risco de agravos à
saúde.
B) Regionalização: acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência,
sem discriminação.
C) Hierarquização: garantia da assistência
em todos os níveis de atenção do sistema
de saúde em nível nacional e
consideração da saúde como processo
dinâmico que exige atenção sobre as
diferentes dimensões de necessidades.
D) Universalidade: objetiva estabelecer um
fluxo ordenado dos usuários no sistema
de saúde e a organização da rede, com
base na alocação de arsenal tecnológico
diferenciado, de acordo com o nível de
atenção no qual o equipamento de saúde
está inserido.
E) Descentralização: com ênfase na
municipalização da gestão, de modo que
os municípios se constituam responsáveis
diretos pela organização de seu sistema
local de saúde, sendo a base desse

processo o perfil social, epidemiológico,
sanitário, político e cultural da região e da
população.
19)
A Política Nacional de Humanização
(PNH) preconiza a necessidade de adotar a
humanização como uma política transversal
que atualiza um conjunto de princípios e
diretrizes por meio de ações e modos de agir
nos diversos serviços, práticas de saúde e
instâncias do sistema, caracterizando uma
construção coletiva. Constitui-se em um
objetivo da PNH:

C) data de fracionamento, prazo de validade
e designação do produto
D) designação do produto, data de
fracionamento e prazo de validade após a
abertura ou retirada da embalagem
original
E) nenhuma das alternativas

A) Protagonismo, corresponsabilidade e
autonomia dos sujeitos e coletivos.

21)
O Instituto de Medicina recomenda
que o ganho de peso total na gestação para
uma mulher com IMC (Índice de Massa
Corporal) pré-gestacional adequado seria
de:

B) Valorização do trabalho e do trabalhador

A) 9,0 – 18 kg

C) Trabalho clínico que visa o sujeito e a
doença, a família e o contexto, tendo
como objetivo produzir saúde e
aumentar a autonomia do sujeito, da
família e da comunidade.
D)

Atendimento acolhedor e resolutivo
baseado em critérios de risco.

E)

Indissociabilidade
gestão.

entre

atenção

e

20)
No preparo alimentar, quando as
matérias primas e os ingredientes não
forem utilizados em sua totalidade,
devem
ser
adequadamente
acondicionados e identificados com, no
mínimo, as seguintes informações:
A) designação do produto
B) data de fracionamento e prazo de
validade após a abertura

B) 11,5 – 16,kg
C) 12,5 – 18,0kg
D) 7,0 – 11,5 kg
E) 8,0 – 12,4kg
22)
A clara do ovo é composta por uma
espessa mistura de proteínas e água, situada
ao redor da gema, com a finalidade de
mantê-la centralizada. São proteínas da
clara:
A) avidina, lisozima
B) avidina e caseína
C) livitina e caseína
D) fosfovitina e lisozima
E) lipovitelina e albumina
23)
Pressão alta é um dos principais
fatores de risco para a ocorrência de
acidente vascular cerebral, enfarte,
aneurisma arterial e insuficiência renal e

cardíaca. É imprescindível adotar um estilo
de vida saudável que contemple:

C) evitar roupas muito apertadas,
especialmente após as refeições

A) diminuir a atividade física aeróbica

D) ingerir refeições volumosas, ricas em
gorduras principalmente 2 a 3 horas antes de
dormir

B) aumentar o consumo dos ácidos graxos
trans
C) consumir quantidade diária mínima de
500 mL de vinho
D) adotar o padrão alimentar descrito no
estudo DASH
E) todas as alternativas estão corretas
24)
O corpo humano não pode fabricar
vitamina A, portanto, toda a vitamina A de
que se necessita deve vir dos alimentos. No
Brasil,
o
Programa
Nacional
de
Suplementação de Vitamina A estabelece a
seguinte estratégia:
A) suplementar puérperas no pós-parto
imediato em todo o país
B) suplementar 5000.000 UI para crianças de
6 a 10 meses de idade
C) suplementar 200.000 UI uma vez a cada 6
meses em crianças: 12 a 59 meses
D) estimular a produção de alimentos
industrializados enriquecidos com vitamina A
E) nenhuma das alternativas
25) A doença do refluxo gastroesofágico
(DRGE) é uma das causas mais frequentes de
consultas gastroenterológicas em pacientes
ambulatoriais, comprometendo de forma
significativa a qualidade de vida dos seus
portadores. As diretrizes de cuidados
nutricionais para o paciente com refluxo
incluem:

E) nenhuma das alternativas
26) Uma vez que o paciente soropositivo
desenvolva aids, significa que o seu sistema
imunológico
já
está
bastante
comprometido. Esses pacientes apresentam
alterações metabólicas que acarretam
deficiências vitamínicas. As principais
deficiências são de vitaminas:
A) B6 e B1
B) B1 e C
C) K e B6
D) E e B1
E) B12 e A
27) Nos procedimentos de diagnóstico
nutricional de adultos, a Vigilância
Alimentar e Nutricional - SISVAN recomenda
o uso da classificação do IMC proposta pela
OMS (WHO, 1995). Dentre as vantagens de
se usar esse método para avaliação
nutricional de adultos, pode-se citar que:
A) não dispensa a informação da idade para o
cálculo
B) necessita de comparação com curvas de
referência
C) há facilidade de obtenção e padronização
das medidas de peso e altura
D) possui baixa correlação com a massa
corporal e indicadores de composição
corporal

A) usar óleos de hortelã e menta
B) fazer atividades vigorosas após a refeição
para ajudar na digestão

E) todas as alternativas estão corretas.

28) Interações entre fármacos e alimentos
podem ser determinantes na obtenção do
sucesso terapêutico, devido a interferências
tanto no metabolismo de fármacos quanto
na absorção de nutrientes. Para uma dieta à
base de pães, biscoitos e carnes, o efeito
esperado no uso de antidepressivo é:
A) o aumento da excreção devido à
alcalinidade da dieta
B) o aumento da excreção devido à acidez da
dieta
C) a redução da excreção devido à acidez da
dieta
D) a redução da excreção devido à
alcalinidade da dieta
E) nenhuma das alternativas
29) O cuidado nutricional em Diabetes
mellitus (DM) é uma das partes mais
desafiadoras do tratamento e das
estratégias de mudança do estilo de vida. As
fibras consumidas atuam de maneira diversa
no controle do diabetes. As solúveis
apresentam efeitos benéficos na glicemia e
no metabolismo dos lipídios, enquanto as
insolúveis agem contribuindo para a
saciedade e para o controle de peso. A
composição nutricional do plano alimentar
indicado para indivíduos com DM Tipo 2
orienta que a ingestão diária de fibras seja
de:
A) 20 a 30 g/dia
B) 20 a 40 g/dia
C) 25 a 35 g/dia
D) 25 a 40g/dia
E) 30 a 50 g/dia

30) Durante muitos anos, a alimentação
vegetariana foi encarada como uma
alternativa pouco segura e que traria riscos
à saúde. Essa percepção refletia, acima de
tudo, um medo do desconhecido. Mas as
coisas mudaram muito nos últimos anos.
Hoje, inúmeros profissionais de saúde
atestam a viabilidade e os benefícios de uma
dieta que exclui os produtos de origem
animal. A inclusão ou exclusão de produtos
derivados de animais no cardápio diário é o
que determina o tipo de vegetarianismo
adotado
como,
por
exemplo,
o
vegetarianismo estrito que:
A) não consome nenhum tipo de carne nem
ovos, mas utiliza laticínios
B) não consome nenhum tipo de carne, mas
utiliza ovos e laticínios
C) evita o uso de qualquer tipo de produto
que tenha relação com a exploração animal,
como vestuários e cosméticos testados ou
que contenham algum derivado animal na
composição
D) não consome nenhum tipo de carne, ovos,
mel, laticínios e produtos que incluam
derivados animais entre os ingredientes, mas
consome gelatina, albumina, proteínas do
leite, alguns corantes e espessantes
E) não consome nenhum tipo de carne, ovos,
mel, laticínios e produtos que incluam
derivados animais entre os ingredientes,
como gelatina, albumina, proteínas do leite,
alguns corantes e espessantes

GABARITO
QUESTÃO

A

B

C

D

E

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
Nome por extenso: ______________________________________________________

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem
numérica, com apenas uma alternativa correta.
2. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má
impressão, levante o braço.
3. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA
FOLHA DE RESPOSTAS
1. Use para rascunho as partes em branco do caderno.
2. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.
3. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas corretamente no
gabarito, mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

___________________________________________________________________
Nome por extenso

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

LÍNGUA PORTUGUESA

A) ss – s – g
B) ç – s – g
C) ss – c – g
D) ss – s – j
E) ç – c – j

casa.
( ) As saias-balão compuseram a moda
antiga.
( ) Na próxima semana haverá reunião dos
vice-diretores.
( ) As aulas de física serão ministradas nas
segundas-feiras.
A) V,V,F,V,V
B) F,V,F,V,V
C) V,F,V,V,F
D) F,F,V,F,V
E) V,F,V,V,V

2) Analise as frases abaixo quanto às Vozes
Verbais.
I- "...deve-se valorizar o erro..."
II- "A reforma do pensamento pressupõe a
consciência de si e do mundo"
Assinale a alternativa correta.

5) Uma “dica” sobre notícias falsas dizia:
“Muitos sites de notícias falsas contêm
erros ortográficos ou apresentam layouts
estranhos. Redobre a atenção na leitura se
perceber esses sinais”. A notícia abaixo
que poderia enquadrar-se nesse grupo é:

A) As frases I e II estão na Voz Passiva.
B) As frases I e II estão na Voz Ativa.
C) A frase I está na Voz Passiva e a II está na
Voz Ativa.
D) A frase I está na Voz Ativa e a II está na
Voz Passiva.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.

A) A picina do clube transmitiu dengue aos
sócios;
B) Adolescentes mataram amigo na festa;
C) Os candidatos ao senado estavam
bastante cansados;
D) Muitos candidatos se dizem prejudicados
pelas urnas;
E) A luta contra os privilégios deve ser
permanente.

1) Assinale a alternativa correspondente à
grafia correta dos vocábulos: discu___ão,
an___iedade e cora___em

3) Assinale a alternativa em que todas as
palavras estão ortograficamente corretas:
A) Exagero, zelador, aza
B) Isopor, zebra, aseitona
C) Exame, compasso, bronze
D) Percurso, pensão, inceticida
E) Beleza, acervo, acinatura
4) Atribua V ou F para as seguintes orações,
considerando o emprego correto dos
substantivos compostos:
( ) Ele gosta de amores-perfeitos e cultivaos.
( ) Há muitos beijas-flores na varanda da

6) Quanto à ocorrência da crase, assinale a
alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas da frase a
seguir:
O autor comparou ____ situação da China
____ dos demais países e chegou uma ____
conclusão um tanto preocupante.
A) à ... à ... à
B) a ... a ... à
C) à ... à ... a
D) à ... a ... à
E) a ... à ... a

7) "... a falta de exercícios pode ser
perigosa à saúde. Estamos tentando
combater o sedentarismo, esse mal que
causa 3 milhões de mortes no planeta por
ano." Os antônimos das palavras em
destaque são, respectivamente:
A) excesso; mau.
B) abundância; bem.
C) fartura; bom.
D) deficiência; bom.
E) privação; bem

tem dois tipos de usuários: um que o usa
como ferramenta de gestão do grupo,
convidando amigos para jogar, vendo
quem confirmou e avaliando os jogos.
Outro usuário é o que busca partidas perto
de onde ele está, caso de pessoas que
estão de passagem numa cidade. A interrelação entre tecnologia e sociedade tem
estimulado a criação de aplicativos. Nesse
texto,
isso
é
percebido
pelo
desenvolvimento de aplicativos para
A) organização de eventos de competições

8) “Comentaram a respeito da greve.” O
sujeito é:

esportivas.
B) agendamento de viagens para eventos de

A) Indeterminado

esporte amador.

B) Desinencial

C)

C) Composto

praticantes acerca dos esportes.

D) Inexistente

D) identificação da escassez de espaços para

E) Oracional

a vivência dos esportes.

mapeamento

dos

interesses

dos

E) formação de grupos em comunidades
9) Assinale a opção que apresenta
acentuação correta:

virtuais para a prática esportiva.

A) Individualísmo, flores, categoría, funil

MATEMÁTICA

B) Ruína, âmago, numerário, indivíduo
C) Idéia, ultimato, area, relógio
D) Efeméride, interêsse, raiz, antítese
E) Língua, princêsa, burguês, saúde
10) Deu vontade de jogar, mas não sabe
como reunir os amigos… Muitas vezes é
difícil encontrar grupos para bater uma
bola. Em função disso, estão sendo
disponibilizados aplicativos que reúnem
times e reservam espaços para os adeptos
da paixão nacional. Num exemplo dessas
iniciativas, é possível organizar uma
partida de futebol, se inscrever para
participar de um jogo, alugar campos e
quadras, convidar jogadores. O aplicativo

11) Um número, quando somado com sua
terça parte e com sua metade, resulta no
próprio número somado de 5. Então, esse
número é igual a
A) 4.
B) 5.
C) 6.
D) 7.
E) 8.

12) Uma pessoa tem R$ 14,80 em sua
carteira, apenas em moedas no valor de 5,

10 e 25 centavos. Se a quantidade de
moedas de cada tipo era igual, então o
total de moedas na carteira era de:
A) 37

15) Um formando escreveu sua monografia
e ao final constatou que ela tinha 175
páginas. Se ele iniciou a numeração com a
página 1, quantos algarismos foram
necessários para numerá-las?

B) 74
C) 111
D)148
E) 164

A) 513
B) 417
C) 345
D) 245

13) Em uma campanha publicitária sobre a
prevenção de doenças de inverno, foram
contratadas 15 pessoas que trabalharam
20 dias para concluir o material de
divulgação.
Supondo
que
fossem
contratadas 25 pessoas, quantos dias
seriam necessários para a conclusão do
mesmo material?

E) 416

A) 8

A) Sua intervenção perpassa pela
compreensão da relação que o indivíduo
estabelece com seu cotidiano.

B) 10
C) 12
D) 15
E) 18
14) Um capital de R$ 10.500,00 foi aplicado
a juros simples. Sabendo que a taxa de
juros contratada foi de 42% ao ano, então,
não tendo sido feito qualquer depósito ou
retirada, o montante de R$ 11.725,00
estará disponível a partir de quanto tempo
da data de aplicação?
A) 4 meses
B) 3 meses e 20 dias
C) 3 meses e 10 dias
D) 3 meses
E) 2 meses e 20 dias

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - TERAPEUTA
OCUPACIONAL
16) Sobre a atuação do Terapeuta
Ocupacional na atenção primária à saúde
é incorreto afirmar que:

B) As práticas tiveram influência do
movimento sanitário e das discussões
sobre saúde pública e saúde coletiva.
C) Na portaria que propõe os NASF, a
Terapia Ocupacional ganha garantia de
inserção nessa modalidade assistencial.
D) A atuação do Terapeuta Ocupacional
nas equipes de saúde primária à saúde
necessariamente não precisa ocorrer de
forma integrada e planejada.
E) O Terapeuta Ocupacional deverá ter
atenção para identificação e busca ativa de
grupos e famílias em situação de
vulnerabilidade física emocional e social,
incluindo pessoas com sofrimento psíquico.

17) Assinale a alternativa incorreta. O
tratamento da Terapia Ocupacional nos
pacientes com câncer tem como objetivos:

E) Deve-se avaliar apenas os aspectos
espirituais e emocionais.

A) restaurar a habilidade e padrões de
desempenho

19) Os recursos terapêuticos na terapia
ocupacional, podem ser atividades,
objetos, técnicas e métodos utilizados
com o objetivo de auxiliar o cliente
durante seu processo de reabilitação. Os
recursos terapêuticos podem facilitar a
realização de atividades, de forma a
promover a independência pessoal e a
melhora da funcionalidade e qualidade de
vida. Para se obter o melhor resultado
prático no manejo da dor para uma
melhor qualidade de vida, no processo
terapêutico ocupacional é preciso
considerar aspectos físicos, psicológicos,
sociais e culturais do cliente e associar
recursos técnicos diversos. Sobre os
recursos técnicos que podem ser
indicados, assinale a alternativa incorreta.

B) prevenir incapacidades
C) modificar contextos
D) controlar fadiga e conservar energia
E) promover a cura completa da doença

18) Em cuidados paliativos, é fundamental
aos
profissionais
da
equipe
multiprofissional que se lembrem do
direito à comunicação honesta e
verdadeira, pois sem informações sobre a
sua doença e prognóstico, não podem
participar de seu próprio plano
terapêutico, não podem dar seu
consentimento
informado
para
o
tratamento e não podem replanejar a
própria vida e de sua família. Sendo assim,
na avaliação do desempenho ocupacional:
A) Deve-se avaliar o contexto que está
inserido e, por estar no hospital, devemos
avaliar apenas sua rotina intra hospitalar.
B) Deve-se avaliar o paciente de forma
integral, seus contextos, desejos, medos, ou
seja, como ator de suas ações, sem
considerar sua família e o seu contexto
anterior.
C) Deve-se avaliar a inserção do paciente
em sua vida cotidiana sem considerar seu
adoecimento e sua interferência na rotina.
D) Deve-se avaliar a unidade família e
paciente de maneira integral, seus
contextos, crenças, rotinas, desejos, medos,
atividades significativas, perdas, antes e
após o adoecimento do paciente.

A) Um dos recursos que podem auxiliar o
terapeuta ocupacional na avaliação das
atividades é o uso do diário da dor.
B) Uso da acupuntura para a estimulação
de determinados pontos na pele com
agulhas que enviarão estímulos para áreas
específicas do cérebro, de acordo com o
ponto de afecção em questão.
C) Uso de instrumentos de tecnologia
assistiva, que auxiliem e que proporcionem
aumento ou compensação de uma função,
é importante para facilitar a realização de
tarefas do dia a dia.
D) Os padrões de atividades em que
períodos de excessiva atividade são
alternados com repouso prolongado
devem ser mantidos.
E) Emprego da técnica da visualização
criativa, que consiste em procurar enviar
para nosso corpo

20) O processo avaliativo em terapia
ocupacional traduz um referencial teórico
e procedimental, ou seja, identifica como o
profissional irá conduzir o seu raciocínio
clínico. Dentro do processo avaliativo,
encontra-se a avaliação do paciente. Essa
avaliação engloba o sujeito como um todo.
Uma das abordagens avaliativas são os
instrumentos padronizados. Correlacione
as colunas e assinale a alternativa correta.
1- Lista de Papéis Ocupacionais (LPO)

C) 1; 5; 3; 4; 2
D) 1; 2; 4; 5; 3
E) 2; 3; 5; 4; 1

21) Assinale a alternativa incorreta.
Paciente do sexo masculino, em idade
produtiva, sofreu acidente e ficou
totalmente incapacitado, após alta
hospitalar, sua família experimenta:

2- Avaliação Pediátrica de Incapacidade
(PEDI)

A) aumento das demandas

3- Medida de Independência Funcional
(MIF)

C) mudanças na rotina

4- Questionário de Avaliação de Saúde
(HAQ)

E) estresse adicional

5- Medida Canadense de Desempenho
Ocupacional (COPM)
( ) Avalia as capacidades funcionais e o
desempenho, monitora o progresso no
desempenho funcional e, ainda, afere o
processo terapêutico.
( ) Por meio de entrevista
semiestruturadas, identifica e detecta
mudanças na percepção do cliente no
desempenho de suas ocupações.
( ) Mensura a severidade da incapacidade
do sujeito de forma uniforme.
( ) Utilizado em população idosa e adulta.
Permite compreender as incapacidades nas
atividades de vida diária, composta de 8
componentes diferentes.
( ) Avalia as alterações dos papéis
desempenhados no passado, presente e
futuro, considerando ainda, a importância
atribuída em cada um desses.
A) 2; 5; 3; 4; 1
B) 3; 5; 2; 1; 4

B) avença familiar

D) aumento do fardo financeiro

22) A atuação do terapeuta ocupacional
na saúde mental, abrange um olhar além
da doença, com o foco nas ocupações e
necessidades do ser humano. Um dos
transtornos psiquiátricos que mais
comprometem as áreas de desempenho
ocupacional é a depressão. Nestes casos, a
Terapia Ocupacional contribui
fundamentalmente com:
A) A utilização de atividades que estimulem
a memória, o funcionamento motor, o
relaxamento e a introspecção, uma vez que
estas melhoram o humor e substituem a
medicação.
B) A avaliação dos aspectos
neuropsicológicos através da aplicação de
baterias de testes específicos como WAIS,
para detectar tanto os pontos fortes como
os comprometimentos.
C) A compreensão dos esquemas e das
crenças do paciente a respeito de si, do
mundo e dos outros, ressignificando essas

crenças, diminuindo, assim, os
pensamentos que causam baixa
autoestima.
D) A avaliação do repertório socio
ocupacional e a promoção da ativação
comportamental, auxiliando para que o
paciente consiga reorganizar seu cotidiano
com atividades que realizava previamente,
assim como a introdução de novas
atividades.
E) O acompanhamento em atividades
esportivas desde o início do quadro, para
estimular o contato interpessoal e, assim,
diminuir os sintomas da depressão.

23) Com relação às disfunções sensoriais e
a dor, assinale a alternativa incorreta.
A) As alterações esteroceptivas implicam
em estimulação direta em todas as etapas
da intervenção, além da abordagem
adaptativa de utilização da visão como
estratégia compensatória para evitar risco
de acidentes perfuro-cortantes e
queimaduras.
B) As atividades de equilíbrio são tratadas
em posições variadas, partindo da posição
mais estável, sentada, e culminando na
posição de gato sem apoio dos membros
superiores e inferiores em equilíbrio em
superfície instável.
C) A dor neurológica, que geralmente
indica complicações nas estruturas do
corpo, deve ser acompanhada da utilização
de meios para o fortalecimento muscular e
aumento da resistência.
D) As variáveis que diferenciam a pior, a
menor, a mais comum e a dor
momentânea se dão por especificação de
sua interferência na participação em
cuidados pessoais, vida doméstica e tarefas
e demandas gerais.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

24) Analise as afirmativas abaixo, dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e
assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo,
sobre os papéis sócio-ocupacionais do
indivíduo em sua saúde.
( ) O papel do Terapeuta ocupacional (TO)
é reconhecer quais os papéis e tarefas da
vida que são significativos para o paciente.
( ) As reações comumente apresentadas
pelos pacientes e familiares quando
enfrentam o surgimento ou progressão de
uma doença são: motivação, esperança,
coragem, determinação.
( ) O TO precisa identificar fatores além das
preocupações psicossociais que possam
interferir na efetividade do tratamento e
impedir o desempenho das tarefas
domésticas.
( ) O TO não é o profissional indicado para
identificar e orientar a minimização dos
riscos domésticos, uma vez que não
participa da rotina de atividades de vida
diária do paciente.
A sequência correta é:
A) F-F-V-F
B) V-F-F-F
C) V-V-F-F
D) F-F-F-V
E) V-F-V-F

25) Analise as alternativas abaixo, dê
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e
assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo, nas
afirmações sobre o nascimento e as

relações de apego entre mãe e bebês
prematuros.

D) aspectos relacionados ao tratamento e a
doença

( ) O nascimento prematuro segundo a
OMS (Organização Mundial da Saúde) é
definido como aquele que ocorre até 36
semanas e 6 dias de gestação.

E) nenhuma das alternativas

( ) As causas mais importantes de
mortalidade infantil no Brasil são anóxia
perinatal, infecções, imaturidade (bebês
com menos de 1.000 gramas ao nascer) e
sarampo.

27) A Terapia Ocupacional desenvolve a
habilidade do indivíduo de conhecer-se,
pelo desenvolvimento da percepção de si
próprio no contexto dos outros,
possibilitando, assim, a:
A) inserção do indivíduo ou dos grupos na

( ) Estudos apontam os fatores de risco
para a prematuridade: sócio demográfcos,
gestantes jovens, gemelaridade, má
nutrição entre outros.

sociedade produtiva.

( ) A mãe do prematuro vive dificuldades
na instalação da preocupação materna
primária, seu nascimento é um momento de
crise aguda, ansiogênico e desgastante,
desfavorecendo a formação de vínculos
imediatos.

C) estratégia da disciplina que garante a
organização pessoal.

B) experimentação da troca de mensagens
com os amigos.

D) transformação efetiva de diversas formas
e materiais.
E) explicação da origem de um mal ou de
uma alteração absoluta.

A sequência correta é:
A) V-F-V-V
B) V-F-V-F
C) F-F-V-V
D) F-V-F-V
E) V-V-V-V

26) Assinale a alternativa incorreta.
Segundo a OMS (Organização Mundial da
Saúde) os principais fatores que
influenciam a adesão ao tratamento e auto
cuidado são:
A) características pessoais
B) problemas familiares
C) condições sócio-econômicas e cultural

28) Durante o processo de envelhecimento
podem ocorrer perdas relacionadas a
fatores biológicos, doenças e causas
externas ambientais. Entre as perdas
apresentadas pelo idoso está a
instabilidade postural, que ocorre devido
às alterações do sistema sensorial e motor,
levando a uma maior tendência a quedas.
É correto afirmar que:
A) a queda pode ser definida como eventos
intencionais que resultam na mudança de
posição inesperada do indivíduo para um
nível inferior à posição inicial, com
incapacidade de correção em tempo hábil.
B) a queda não representa risco para a
capacidade funcional do idoso e o terapeuta
ocupacional atua garantindo que não haja
alterações no cotidiano, preservando a

independência para realizar Atividades da
Vida
Diária
(AVD)
e
Atividades
Instrumentais da Vida Diária (AIVD).

D) Estímulos táteis e proprioceptivos são
produzidos pelos manuseios técnicos e de
posicionamento.

C) a queda pode ser desencadeada por
fatores intrínsecos e extrínsecos. Fatores de
risco intrínsecos estão relacionados ao
processo natural de envelhecimento,
doença ou medicação, como à perda da
acuidade visual; o uso de medicamentos
psicoativos e cardiológicos e o uso de
quatro ou mais medicamentos.

E) Nenhuma das alternativas anteriores

D) o medo de cair é identificado como a
síndrome pré-queda, uma vez que o idoso
percebe as modificações biológicas do seu
envelhecimento, caracterizada por pavor
descontrolado de andar, além da perda da
autoestima
e
isolamento
social,
determinando declínio físico e morte
precoce como consequência do medo de
cair.
E) Nenhuma das alternativas.

29) Com relação à avaliação e ao
tratamento de crianças diagnosticadas
com uma desordem neuromotora,
assinale a alternativa incorreta.
A) O desenrolar do processo de
aprendizagem e de desenvolvimento é
compartilhado pelo acompanhamento
visual.
B) As posturas laterais são as mais
indicadas para as crianças iniciarem a
construção das coordenações motora e
sensorial.
C) Para o acompanhamento da maturação
do sistema nervoso, observa-se a
capacidade perceptiva adquirida pela
criança.

30) Durante toda a vida, os indivíduos
sofrem mudanças constantes, sendo estas
chamadas de processos de
desenvolvimento, educação, reabilitação
e adaptação. Eles ajudam o terapeuta a
estruturar o Processo de Terapia
Ocupacional junto a um paciente/grupo.
São metas do processo da reabilitação:
A) Emprego de atividades motivadoras;
encorajamento e facilitação por meio das
oportunidades ambientais.
B) Aquisição de conhecimentos,
habilidades e atitudes, por meio do
treinamento, informação e instrução.
C) Recuperar a capacidade funcional;
maximizar a capacidade preservada;
compensar a incapacidade residual.
D) Adaptação das ocupações, adaptação
pessoal e adaptação ambiental, buscando
mudança, capacitação e intensificação.
E) Oferecer apoio adequado a terceiros;
indicar equipamento e design adaptados;
planejar a organização adaptativa das
atividades.
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