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BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
Pode uma máquina pensar? Se respondermos a esta
pergunta, teremos certamente encontrado um caminho para
tratar de uma das questões mais difíceis que a Filosofia coloca.
Pois saber o que é o pensamento é uma questão que tem
atordoado os filósofos ao longo dos séculos. Seria uma
máquina que pensa uma resposta final a essa questão? Será
esse o momento em que a inteligência artificial substituirá a
Filosofia - o sonho positivista de ter uma ciência que responda
às questões filosóficas? Esta parece ser uma questão tão
temida pelos filósofos, parece causar tanto mal-estar que
Heidegger, num de seus geniais opúsculos (“O Fim da
Filosofia”) chega a sugerir que a cibernética poderia representar
o fim deste campo do saber.
Que estranho cruzamento entre inteligência artificial e
Filosofia! Como terá ele acontecido? É difícil responder essa
pergunta, sobretudo porque a história da inteligência artificial é
mítica e confusa. Estamos diante de uma disciplina que tem
uma história curta, mas um passado longo.
Recentemente, caiu em minhas mãos um “best seller” do
jornalista alemão Robert Löhr, “A Máquina de Xadrez”. Nele, o
autor reconta um dos episódios mais interessantes da história
da inteligência artificial: a invenção da primeira máquina de
jogar xadrez de que se tem notícia na modernidade, criada pelo
barão von Kempelen.
Kempelen - que não se sabe exatamente se era um barão
ou se o título era uma fraude - arranjou uma grande caixa e nela
escondeu um anão. No topo desta caixa havia um tabuleiro
construído com disponibilidade tal que o anão poderia, olhandoo por baixo, ver toda a movimentação das peças. Na parte
inferior das peças havia um ímã e o anão possuía outro, de
forma que podia arrastá-las pelo tabuleiro sem nenhuma
dificuldade. (Segundo outra versão, haveria também um
boneco ao lado do tabuleiro, movido pelos ímãs, e que faria as
jogadas). Quem olhasse para a máquina nunca suspeitaria do
que estava acontecendo de fato - tudo se passava realmente
como se ele tivesse criado, pela primeira vez na história da
humanidade, uma máquina que imitava o pensamento humano.
Ninguém jamais imaginaria que dentro da caixa se ocultava um
ser humano em miniatura. A máquina era a própria realização
da nossa brincadeira (ou fantasia pueril?) de que dentro dos
nossos caixas eletrônicos esconde-se um anãozinho que conta
o dinheiro.
Kempelen e seus auxiliares exploraram muito sua
invenção. Levaram-na para circos, percorreram toda a Europa,
ganhando fortunas com aquilo que deixava todo mundo atônito.
A notícia da existência da máquina de jogar xadrez chegou aos
ouvidos de Napoleão, que imediatamente quis conhecê-la e, de
fato, ela foi levada até ele. Mas aí o anão cometeu um erro fatal:
começou a ganhar a partida, deixando Napoleão para trás.
Este, de sabido temperamento irritadiço, desferiu um forte chute
contra a máquina. As portinholas se abriram e o anão apareceu.
Eles foram presos imediatamente, mofaram na prisão por um
longo tempo, mas ao saírem foram para os Estados Unidos e
continuaram a exibir sua máquina e ganhar dinheiro. [...]
Alan Turing, o pai da inteligência artificial, também foi
atormentado por esta questão. Grande matemático, com
vocações filosóficas e inclinado a pesquisas sobre a
reencarnação, ele inventou a chamado Teste de Turing para
saber se uma máquina pensa ou não. De acordo com o teste, se
o comportamento de um artefato for indistinguível do
comportamento de um ser humano, não há porque não atribuir
pensamentos e estados mentais a ele. Ou, em outras palavras,
quando um comportamento é imitado tão perfeitamente que
não sabemos se ele foi feito por uma máquina ou por um ser
humano, dizemos que a máquina passa no Teste de Turing, isto
é, que ela pensa. O critério de Turing parece, à primeira vista,
ingênuo, mas não é. Pois que outro tipo de critério usamos para
atribuir estados mentais aos outros senão seu comportamento incluindo aqui, talvez, o mais distintivo dos comportamentos
humanos, qual seja, a capacidade de falar e conversar ?
(TEIXEIRA, João Fernandes. Rev. Filosofia, Ciência & Vida.
2007, n° 11, p. 40-1.)
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1. No curso de sua exposição, o autor narra o episódio da
máquina de jogar xadrez com o objetivo de:
A) justificar a tese de que a inteligência humana, criação
divina, será sempre superior à inteligência artificial;
B) provar que, desde as origens, a inteligência artificial não
passou de um engodo para ganhar dinheiro fácil;
C) evidenciar a estranheza do cruzamento entre inteligência
artificial e Filosofia;
D) documentar o fato de que, malgrado uma história curta, a
inteligência artificial tem um passado longo;
E) ilustrar a idéia de que barão von Kempelen era mais
inteligente e ardiloso do que Napoleão e os americanos.

2. Todos os pronomes em destaque estão empregados para
fazer remissão a elemento do texto anteriormente enunciado,
EXCETO:
A) ESTA parece ser uma questão tão temida pelos filósofos
(1º §);
B) Como terá ELE acontecido? (2º §);
C) Estamos diante de uma disciplina QUE tem uma história
curta (2º §);
D) Recentemente, caiu em MINHAS mãos um “best seller”
(3º §);
E) TUDO se passava realmente como se ele tivesse criado
[...] uma máquina (4º §).

3. A forma verbal sinaliza que o autor se exime de
responsabilidade pela veracidade da informação na seguinte
passagem do texto:
A) a história da inteligência artificial é mítica e confusa;
B) o autor reconta um dos episódios mais interessantes da
história da inteligência artificial;
C) haveria também um boneco ao lado do tabuleiro;
D) mofaram na prisão por um longo tempo;
E) ela pensa.

4. A substituição da palavra ou locução em destaque pela
palavra ou locução indicada altera visivelmente o sentido do
enunciado em:
A) difícil responder a essa pergunta, SOBRETUDO porque a
história da inteligência artificial é mítica e confusa (2º §) /
mormente;
B) que imediatamente quis conhecê-la e, DE FATO, ela foi
levada até ele (5º §) / nada obstante;
C) dizem que a máquina passa no Teste de Turing, ISTO É,
que ela pensa (6º §) / por outra;
D) incluindo aqui, TALVEZ, o mais distintivo dos
comportamentos (6º §) / porventura;
E) o mais distintivo dos comportamentos humanos, QUAL
SEJA, a capacidade de falar e conversar (6º §) / vale
referir.

5. A passagem em que há uma forma verbal empregada em
sentido figurado é:
A) teremos certamente encontrado um caminho para tratar
de uma das questões mais difíceis que a Filosofia coloca.
B) nunca suspeitaria do que estava acontecendo de fato.
C) o anão cometeu um erro fatal: começou a ganhar a
partida.
D) de sabido temperamento irritadiço, desferiu um forte
chute contra a máquina.
E) foram presos imediatamente, mofaram na prisão por um
longo tempo.

6. Há erro evidente na determinação do valor relacional
expresso pela preposição destacada em:
A) olhando-o POR baixo / posição intermediária;
B) poderia arrastá-las pelo tabuleiro SEM nenhuma
dificuldade / negação, privação;
C) desferiu um forte chute CONTRA a máquina / oposição;
D) ganhando fortunas COM aquilo / meio ou instrumento;
E) foram PARA os Estados Unidos / direção com idéia
subsidiária de permanência.

7. A instrução de reescrita que, uma vez seguida, alteraria
de modo sensível o sentido do trecho “O critério de Turing
parece, à primeira vista, ingênuo, mas não é. Pois que outro
tipo de critério usamos para atribuir estados mentais aos
outros senão seu comportamento - incluindo aqui, talvez, o
mais distintivo dos comportamentos humanos, qual seja, a
capacidade de falar e conversar?" é a seguinte:
A) encaixar o pronome "o" entre a negativa e o verbo "ser",
na primeira frase;
B) deslocar a conjunção "pois", entre vírgulas, para a
posição imediatamente após a forma verbal "usamos";
C) transformar, por derivação sufixal, o verbo "atribuir" em
nome substantivo, fazendo-o seguir-se da preposição
"de";
D) substituir o complemento verbal "aos outros" por "a
outrem";
E) substituir "senão" por "salvo".

11. A oração adjetiva que se lê em: "para tratar de uma das
questões mais difíceis que a Filosofia coloca" poderia ser
substituída, sem erro de regência verbal, por:
A)
B)
C)
D)
E)

que a Filosofia alude;
que a Filosofia se defronta;
que a Filosofia abrange;
que a Filosofia se ocupa;
que a Filosofia nos fala.

12. Constitui um solecismo, ou erro de sintaxe, a ênclise ou
posposição do pronome ao verbo proposta na seguinte
alternativa:
A) Recentemente, caiu em minhas mãos um “best seller” do
jornalista alemão Robert Löhr / Recentemente, caiu-me
nas mãos;
B) Ninguém jamais imaginaria que dentro da caixa se
ocultava um ser humano em miniatura / Ninguém jamais
imaginaria-o;
C) Kempelen e seus auxiliares exploraram muito sua
invenção / Kempelen e seus auxiliares exploraram-na
muito;
D) A notícia da existência da máquina de jogar xadrez
chegou aos ouvidos de Napoleão / A notícia [...] Chegoulhe aos ouvidos;
E) mas ao saírem foram para os Estados Unidos e
continuaram a exibir sua máquina / e continuaram a exibila.

8. Provocaria ambigüidade no texto a transformação da
oração desenvolvida em reduzida, ou vice-versa, sugerida
em:

13. Atenta contra uma norma da língua escrita culta a
transformação da voz passiva em ativa realizada em:

A) que tem uma história curta, mas um passado longo (2º §) /
tendo uma história curta, mas um passado longo;
B) e nela escondeu um anão (4º §) / nela escondendo um
anão;
C) construído com disponibilidade tal (4º §) / que se construiu
com disponibilidade tal;
D) olhando-o de baixo (4º §) / caso o olhasse de baixo;
E) de forma que podia arrastá-las pelo tabuleiro (4º §) / de
forma a poder arrastá-las pelo tabuleiro.

A) haveria também um boneco ao lado do tabuleiro, movido
pelos ímãs / que os ímãs moviam;
B) e, de fato, ela foi levada até ele / a levaram até ele;
C) Eles foram presos imediatamente / Prenderam eles
imediatamente;
D) Alan Turing [...] também foi atormentado por esta questão
/ Esta questão atormentou também Alan Turing;
E) não sabemos se ele foi feito por uma máquina ou por um
ser humano / não sabemos se uma máquina ou um ser
humano o fez.

9. O sentido de "GRANDE MATEMÁTICO, com vocações
filosóficas e inclinado a pesquisas sobre a reencarnação, ele
inventou a chamado Teste de Turing para saber se uma
máquina pensa ou não" fica profundamente comprometido
com a substituição do segmento em destaque por:
A)
B)
C)
D)
E)

Na medida em que era grande matemático;
Grande matemático que era;
Dado que era grande matemático;
Conforme era grande matemático;
Sendo grande matemático.

10. A alternativa em que há equívoco na indicação do valor
significativo do sufixo do nome em destaque é:
A)
B)
C)
D)
E)

o sonho POSITIVISTA / doutrina ou sistema;
a inteligência ARTIFICIAL / relação, pertinência;
a MOVIMENTAÇÃO das peças / ato ou resultado de ato;
foram presos IMEDIATAMENTE / modo;
a CAPACIDADE de falar / qualidade.

14. Fazem o plural como "barão" e "questão" todos os nomes
relacionados na alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

fração - cidadão - ancião;
leão - nação - tabelião;
canção - escrivão - pagão;
alemão - acórdão - capitão;
opinião - senão - sabichão.

15. A expressão que, empregada em substituição a "à
primeira vista", na oração "O critério de Turing parece, à
primeira vista, ingênuo", exigiria igualmente acento grave no
"a" inicial é a seguinte:
A)
B)
C)
D)
E)

a uma pessoa menos avisada;
a julgar pelas razões aduzidas;
a nossa compreensão imediata das coisas;
a quem não lida com essas máquinas;
a luz do conhecimento atual.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
16. Segundo o Art. 199 da Constituição Federal, o Sistema
Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados
pela iniciativa privada. Assim sendo, pode-se afirmar:
I-

A participação complementar dos serviços privados será
formalizada mediante contrato ou convênio, observadas,
a respeito, as normas de direito público.
II - Poderão participar direta ou indiretamente empresas ou
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País,
salvo nos casos previstos em lei.
III - Na prestação de serviços privados de assistência à
saúde, serão observados os princípios éticos e as
normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto
às condições para seu financiamento.
IV - Os proprietários, administradores e dirigentes de
entidades ou serviços contratados deverão exercer
cargos de chefia ou funções de confiança no Sistema
Único de Saúde (SUS), para manutenção do equilíbrio
econômico e financeiro do contratado.
Das afirmativas acima, pode-se afirmar que estão corretas
apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III;
II, III e IV;
I e III;
II e IV;
I e IV.

20. A Lei nº 8.142/90, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, define
que a “Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos
com representação dos vários seguimentos sociais”. São
atribuições da referida conferência:
A) avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes;
B) definir os recursos que o Ministério da Saúde repassar ao
município;
C) homologar as propostas para o setor apresentadas pelas
Secretarias Municipais de Saúde;
D) apresentar ao prefeito os problemas do município;
E) congregar os promotores municipais de saúde bucal, no
sentido de definir metas para serem apresentadas ao
governo estadual.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. As úlceras de pressão são feridas que se formam
geralmente em áreas de proeminências ósseas e que podem
ser avaliadas de acordo com seu estágio. A úlcera de pressão
que apresenta perda da integridade da epiderme, com
comprometimento da derme é classificada como estágio:
A)
B)
C)
D)
E)

V;
IV;
III;
II;
I.

17. Sobre a Reforma Sanitarista e os Modelos Assistenciais
no Brasil, pode-se dizer que:
A) após a Constituição de 1988, a Reforma Sanitária deixou
de sofrer entraves à sua concretização, visto que se
tornou constitucional;
B) a proposta da criação dos distritos sanitários é maléfica à
organização da saúde no País, visto que a
descentralização desestabiliza e enfraquece a rede, não
trazendo nenhum benefício aos usuários;
C) o modelo médico-assistencial predominante no Brasil é o
sanitário;
D) a Reforma Sanitária não inclui medidas relacionadas à
participação da comunidade na gestão de saúde;
E) os princípios e as diretrizes da Reforma Sanitária foram
sistematizados na 8ª Conferência Nacional de Saúde em
1986.

22. Ao avaliar uma ferida localizada em região sacra, com
toda área comprometida por tecido necrótico, o produto
indicado pelo enfermeiro para uso no curativo será:
A)
B)
C)
D)
E)

ácido graxo essencial;
alginato de cálcio e sódio;
papaína;
carvão ativado e prata;
sulfadiazina de prata.

23. De acordo com o capítulo do Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem que trata das infrações e
penalidades, a suspensão do exercício profissional não pode
exceder:

18. A Lei nº 8.142/90, tornou-se uma expressão viva,
concreta e legítima da participação da sociedade em decisões
tomadas pelo Estado no campo da saúde, visto que
possibilitou um espaço central para o cidadão no processo de
avaliação das ações e serviços de saúde. Este processo
define-se por:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

24. Durante o pré-natal, o enfermeiro deve estar atento para a
cobertura vacinal contra o tétano. No caso de adolescente
com esquema vacinal concluído a menos de cinco anos, a
conduta do profissional é:

estado mínimo;
controle social;
estado de bem-estar social;
cidadania regular;
plenária aberta.

19. O órgão público que fiscaliza a movimentação dos
recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS),
depositados em conta especial em cada esfera de atuação, é
o(a):
A)
B)
C)
D)
E)
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Fundo Nacional de Saúde;
Secretaria de Saúde;
Conselho de Gestores;
Conselho de Saúde;
Ministério da Saúde.

7 dias;
14 dias;
15 dias;
29 dias;
30 dias.

A) não indicar a vacinação;
B) indicar uma dose de reforço;
C) indicar administração de três doses com intervalo de 2
meses;
D) indicar administração de uma dose pelo menos 20 dias
antes da data provável do parto;
E) indicar administração de três doses com intervalo de 2
meses entre a primeira e a segunda doses, e de seis
meses entre a segunda e a terceira.

25. A conduta do enfermeiro diante de uma criança de 4
meses que recebeu o BCG no primeiro mês de vida, mas não
apresenta a cicatriz vacinal é:

31. O DIU (dispositivo intra-uterino) é um contraceptivo que
para as adolescentes nulíparas, o critério clínico de
elegibilidade é um método:

A) indicar a revacinação;
B) indicar a revacinação, sem necessidade de realização
prévia do teste tuberculínico (PPD);
C) indicar a realização do teste tuberculínico (PPD);
D) aguardar a criança completar 6 meses, se ausente a
cicatriz vacinal, revacinar;
E) aguardar um intervalo de pelo menos 6 meses após a
vacinação, se ausente a cicatriz vacinal, revacinar.

A)
B)
C)
D)
E)

26. Além do agente imunizante, as vacinas têm em sua
composição a adição de adjuvantes. Estes têm por finalidade:
A)
B)
C)
D)
E)

evitar o crescimento de contaminantes;
aumentar o poder imunogênico;
conservar a vacina;
preservar a vacina;
estabilizar a vacina.

27. O sistema endócrino é constituído por glândulas que
elaboram substâncias que são utilizadas em outra parte do
organismo. As glândulas se classificam como endócrinas ou
exócrinas. A glândula que possui função mista é a:
A)
B)
C)
D)
E)

pancreática;
paratireóide;
tireóide;
hipófise;
sudorípara.

28. A parada cardíaca consiste numa situação que exige
intervenção imediata. Os principais sinais clínicos de certeza
desta situação consistem em:
A)
B)
C)
D)
E)

midríase e perda súbita da consciência;
miose e cianose;
midríase e cianose;
cianose e convulsão;
perda súbita da consciência e ausência de pulso nos
grandes vasos.

29. Quando o dia e o mês da última menstruação forem
desconhecidos, a idade gestacional será determinada por
aproximação e um dos critérios é a medida da altura do fundo
do útero. Ao se fazer a mensuração entre a sínfise pubiana e a
cicatriz umbilical, essa medida corresponderá a:
A)
B)
C)
D)
E)

8 semanas;
12 semanas;
16 semanas;
20 semanas;
mais de 20 semanas.

30. A data da última menstruação (DUM) serve de referência
para o cálculo da data provável do parto (DPP). A DPP de uma
gestante cuja DUM foi 13/ 09/ 2007 será :
A)
B)
C)
D)
E)

20/ 06/ 2008;
13/ 06/ 2008;
06/ 06/ 2008;
29/ 05/ 2008;
20/ 05/ 2008.

que pode ser usado sem restrições;
que pode ser usado com restrições;
de última escolha;
que não deve ser usado;
que não tem qualquer contra-indicação.

32. A profilaxia pós-exposição da raiva humana é efetuada
segundo esquemas estabelecidos, considerando-se o tipo de
exposição, localização, extensão e gravidade do ferimento,
espécie e estado clínico do animal envolvido. No que diz
respeito à localização do ferimento, considera-se de maior
risco aqueles situados:
A)
B)
C)
D)
E)

na panturrilha;
na face posterior da coxa;
nos glúteos;
na ponta dos dedos de mãos e pés;
na região abdominal.

33. O “processo de escuta ativa individualizada, para que o
indivíduo tenha possibilidade de reconhecer-se como sujeito
de sua própria saúde e transformação” faz parte da definição
de:
A)
B)
C)
D)
E)

aceitação;
aconselhamento;
atendimento;
admissão;
acolhimento.

34. Após duas colpocitologias oncóticas (“preventivo” ou
exame de Papanicolau) consecutivas negativas, com
intervalo de um ano, a realização deste exame deverá ser:
A)
B)
C)
D)
E)

a cada 6 meses;
mantido a cada ano;
a cada 2 anos;
a cada 3 anos;
somente quando necessário.

35. A tricomoníase genital é uma infecção causada pelo
trichomonas vaginalis e sua principal forma de transmissão é
a sexual. Parceiros de mulheres contaminadas devem:
A) ser tratados após o tratamento completo da parceira;
B) ser tratados, obrigatoriamente, ao mesmo tempo que a
parceira;
C) ser tratados, somente em caso de recidiva da parceira;
D) usar preservativo masculino durante o tratamento da
parceira;
E) ser orientados sobre a não necessidade do tratamento .
36. O cancro mole é uma afecção de transmissão
exclusivamente sexual, tendo como agente etiológico:
A)
B)
C)
D)
E)

Gardnerella Vaginalis;
Candida Tropicalis;
Mycoplasma Hominis;
Chlamydia Tracomatis;
Haemophilus Ducreyi.
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37. Com a finalidade de garantir a atenção integral ao
portador de Diabetes mellitus e hipertensão arterial, existem
critérios de encaminhamentos para Unidades de referência
secundária ou terciária. Dois desses critérios são:
A) insuficiência cardíaca congestiva e complicações
oculares;
B) diabetes de difícil controle e sedentarismo;
C) hipertensão arterial resistente ou grave e tabagismo;
D) insuficiência renal crônica e obesidade;
E) infarto agudo do miocárdio prévio e alcoolismo.

38. Conforme o AIDPI (Atenção Integradas às Doenças
Prevalentes na Infância), os sintomas principais sobre os
quais o profissional de saúde deve perguntar à mãe, quando
está avaliando a criança, são:
A) respiração rápida, olhos fundos, rigidez de nuca e
secreção purulenta no ouvido;
B) respiração rápida, febre, emagrecimento acentuado e
edema;
C) tosse ou dificuldade para respirar, diarréia, febre e
problema de ouvido;
D) dificuldade para urinar, dor, doenças diarréicas anteriores
e desnutrição;
E) infecções respiratórias, desidratação, febre e problemas
de garganta.

39. O termo “avaliação funcional” proposto pelo Programa
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) refere-se:
A) a todas as alterações das pessoas idosas como
decorrentes do envelhecimento natural;
B) ao envelhecimento natural como doença;
C) à possibilidade de desempenho das atividades de vida
diária (AVD);
D) à senescência;
E) à senilidade.

40. Segundo recomendações do Ministério da Saúde, cada
Equipe de Saúde da Família (ESF) deve acompanhar um
número limite de famílias entre:
A)
B)
C)
D)
E)
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750 e 1250;
600 e 1000;
300 e 500;
150 e 250;
50 e 125.

