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NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões correspondentes
às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico Quantitativo (05 questões), Saúde
Pública/Políticas do Sangue (15 questões), Noções de Informática (05 questões), Gestão Pública (10 questões), Conhecimentos
Específicos (15 questões) e um tema para a criação de uma redação.

II.

Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V.

Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar o cartão de respostas.

VI. A Prova de Redação deverá conter o mínimo de 20 (vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IbfC, no prazo
recursal contra gabarito.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
X.

A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.

XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa prova!
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RASCUNHO

pORTUGUêS
para responder às questões de 1 a 7, leia o texto abaixo,
de Zeca Baleiro.
Sucesso e fracasso
O sucesso tornou-se um valor em si, não a consequência
de um empreendimento
Zeca Baleiro
Nas viradas de ano, costuma-se fazer muitos votos. De
felicidade, saúde, amor, harmonia e paz. Costuma-se fazer votos
de sucesso também. A propósito, o sucesso nunca esteve tão
na moda quanto hoje. Nossos dicionários dizem que a palavra
vem do latim successus e significa “aquilo que sucede,
acontecimento, fato, ocorrência; qualquer resultado de um
negócio; entrada, abertura; aproximação, chegada; bom êxito,
triunfo, bom resultado; pessoa ou coisa vitoriosa de grande
prestígio e/ou popularidade (livro, filme, peça teatral, autor,
artista, etc.)”.
Na nossa era, porém, “sucesso” tem sentido mais banal
e comezinho. Ainda significa êxito e triunfo, mas nem sempre
com mérito. O sujeito pode fazer uma música ordinária e ser
um “artista de sucesso”; o anônimo pode vencer um game ridículo
e patético na tevê e ser um “homem de sucesso”; a moça bonita
pode ter feito uma única coisa na vida: mostrou tripas e útero
na revista masculina, e isso basta para que ela seja
imediatamente alçada à condição de “mulher de sucesso”; o
jogador mediano, longe de ser um gênio, teve um dia inspirado
(ou um empresário de gênio) e se tornou assim, em minutos,
um “atleta de sucesso”...
O sucesso tornou-se um valor em si, não a consequência
de um empreendimento, necessariamente, e hoje está quase
que inevitavelmente associado à fama. Andam de braços dados.
Se tem fama, tem sucesso. Ledo engano. Conheço famosos
que vivem a pão e água – logo, sem “triunfo” –, e outros que
fazem uma ginástica danada para manter o circo de aparências.
Mas o que me interessa agora é falar sobre o “fracasso”,
primo-irmão do “sucesso”. Na canção “Velho bode”, letra do
genial poeta Sergio Natureza, um e outro são postos lado a
lado: “Você foi um sucesso / na minha vida o meu lado do
avesso... / você é um fracasso / do meu lado esquerdo do peito...”
A música, parceria com o compositor Sérgio Sampaio, não foi
um grande sucesso popular, mas tornou-se um hit cult, “maldito”,
como quase toda a obra de Sampaio, ele próprio dono de uma
biografia intrigante, uma história clássica de ascensão e declínio.
Em 1973, o artista capixaba emplacou o mega-hit “Eu Quero É
botar Meu bloco na Rua”, cujo compacto (para os com menos
de 30 anos, “pequeno single de vinil”) vendeu 500 mil cópias,
cifra astronômica para a época. A marcha-rancho lírica e de
refrão poderoso tornou-se um hino contra a repressão política
e social daqueles tempos de domínio militar.
Depois desse grande sucesso pontual, Sergio gravaria
três álbuns antológicos que passaram despercebidos pelo grande
público, o que o fez amargar um ostracismo cruel que o levaria
à morte prematura em 1994, vitimado por uma pancreatite. Hoje,
começa a ser descoberto e gravado por novos artistas e bandas
e a ter o seu tamanho artístico justamente avaliado.
O baiano Tom Zé, um dos fundadores do tropicalismo
e hoje uma lenda viva da música brasileira, já disse ao que veio
na chegada, quando se apresentou nos anos 60 no programa
de calouros “Escada para o Sucesso” cantando a sátira explícita
“Rampa para o fracasso”. Contam que, no final dos anos 80,Tom
Zé estaria desiludido com a carreira por conta dos “fracassos”
de seus discos e sem o espaço devido na mídia e nos palcos.
Estava de malas prontas para voltar à sua natal Irará, onde iria
administrar o posto de gasolina de um parente, quando recebeu
o telefonema de David byrne, bandleader da icônica banda
Talking Heads e caçador de pérolas musicais. byrne teria
descoberto seu disco “Estudando o Samba” num sebo e desejava
lançá-lo pelo Luakabop, selo de sua propriedade e destinado
a lançar suas descobertas mundo afora. Daí por diante a história
com final feliz é conhecida de quase todos.
“Mantenha-se forte diante do fracasso e livre diante do
sucesso”, diz frase atribuída ao gênio francês Jean Cocteau.
Pode soar como um disparate esta outra frase do mesmo autor
que transcrevo a seguir, mas a meu ver ela trata do mesmo
assunto: “Deus não teria alcançado o grande público sem a
ajuda do diabo.”

1) A última citação do texto indica que, entre os opostos,
existe uma relação de:
a) Exclusão.
b) Incompatibilidade.
c) Complementariedade.
d) Incoerência.
2) De acordo com a visão do autor:
a) O sucesso é sempre o resultado de um merecido esforço,
como no caso de Tom Zé.
b) O fracasso para um artista representa, sempre, o fim de
sua carreira.
c) As pessoas, em geral, valorizam o sucesso como um
objetivo em si mesmo, pouco considerando o que foi feito.
d) O sucesso necessariamente representa um ganho
econômico.
3) Considere o trecho reproduzido e as afirmações abaixo:
Conheço famosos que vivem a pão e água – logo, sem
“triunfo” –, e outros que fazem uma ginástica danada para
manter o circo de aparências.
I. A expressão “a pão e água” caracteriza um eufemismo.
II. O período é composto apenas por coordenação.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
4) Considere o trecho do texto reproduzido abaixo e assinale
a alternativa correta:
Depois desse grande sucesso pontual, Sergio gravaria três
álbuns antológicos que passaram despercebidos pelo grande
público, o que o fez amargar um ostracismo cruel que o levaria
à morte prematura em 1994, vitimado por uma pancreatite.
a) O pronome grifado refere-se ao compositor e exerce a
função de objeto direto na oração.
b) O pronome grifado refere-se ao ostracismo e exerce a
função de sujeito na oração.
c) O pronome grifado refere-se ao compositor e exerce a
função de sujeito na oração.
d) O pronome grifado refere-se ao ostracismo e exerce a
função de objeto direto na oração.
5) Assinale a alternativa em que a citação não está de acordo
com a ideia defendida pelo autor do texto:
a) “A diferença entre pessoas comuns e pessoas bemsucedidas é a percepção e resposta ao fracasso." (John
Maxwell)
b) A maioria dos sucessos brotam de um obstáculo ou
fracasso. Eu me tornei um desenhista porque falhei em
minha meta de me tornar um executivo de sucesso." (Scott
Adams, sobre a fama de "Dilbert).
c) “Por trás de toda pessoa bem sucedida existe um monte
de anos mal sucedidos." (bob brown).
d) "A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso."
(Ralph Waldo Emerson)
6) Considere o período abaixo e assinale a alternativa correta:
Se tem fama, tem sucesso.
a) Trata-se de um período simples.
b) As duas orações têm sujeitos simples.
c) Trata-se de um período composto por subordinação.
d) A conjunção “se” estabelece uma relação de causa no
período.
7) Considere o período inicial do texto: Nas viradas de ano,
costuma-se fazer muitos votos.
Assinale a alternativa que apresenta outra forma
gramaticalmente correta de escrevê-lo, ainda que alterando
um pouco o sentido.
a) Nas viradas de ano, fazem-se muitos votos.
b) Nas viradas de ano, faz-se muitos votos.
c) Nas viradas de ano, existe muitos votos.
d) Nas viradas de ano, precisam-se de muitos votos.
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8) Considere a charge abaixo e o texto de Zeca Baleiro e
assinale a alternativa correta:

9) Considere as afirmações abaixo:
I. O título da música indica que o autor não gosta dos artistas
citados na letra.
II. A música cita pessoas que não são consideradas bemsucedidas tendo como critérios a fama com o grande público
ou o enriquecimento.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma
10) Considere o verso e as afirmações abaixo.
O meu coração não quer dinheiro, quer poesia!
I. Há duas orações no período, composto por subordinação.
II. As duas orações poderiam ser ligadas pela conjunção “por
isso”, sem alteração de sentido.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
c) I e II
b) somente II
d) nenhuma

a) Os dois textos valorizam o sucesso nos moldes
considerados pela sociedade atual.
b) Os dois textos questionam o padrão de sucesso que impera
na sociedade.
c) O primeiro texto critica o sucesso e o segundo mostra a
importância da pessoa ser bem-sucedida.
d) O primeiro texto considera que o sucesso deve ser medido
pela fama e o segundo considera que o sucesso está
relacionado ao bem-estar do indivíduo.

RACIOCíNIO LóGICO
11) João realizou um trabalho em três etapas: na primeira
realizou

baudelaire, Macalé, Luiz Melodia
Quanta maldição!
O meu coração não quer dinheiro, quer poesia!
baudelaire, Macalé, Luiz Melodia
Rimbaud - A missão
Poeta e ladrão
Escravo da paixão sem guia
Edgar Allan Poe tua mão na pia
Lava com sabão tua solidão
Tão infinita quanto o dia
Vicentinho, Van Gogh, Luiza Erundina
Voltem pro sertão
Pra plantar feijão
Tulipas, para a burguesia
baudelaire, Macalé, Luiz Melodia
Waly Salomão, Itamar Assumpção
O resto é perfumaria
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do

trabalho. podemos afirmar que João:
a) Trabalhou mais na primeira etapa do que na terceira etapa.

para responder às questões 9 e 10, considere a letra da
música abaixo.
Maldição
Zeca Baleiro

do trabalho, na segunda realizou

b) Realizou

do trabalho na terceira etapa.

c) Realizou

do trabalho nas duas primeiras etapas.

d) Realizou a menor parte do trabalho na terceira etapa.
12) Carlos comprou um produto e pagou R$ 144,00 já incluso
um desconto de 20% sobre o preço à vista do produto.
Se preferisse poderia ter pago o produto após 30 dias
da compra com juros de 5% sobre o preço à vista. O
valor que Carlos pagaria pelo produto se optasse por
pagá-lo após 30 dias seria de:
a) R$ 151,20
c) R$ 181,44
b) R$ 120,96
d) R$ 189,00
13) Marcio gastou metade do seu salário e mais R$ 234,00
ficando com 35% do seu salário. O valor do salário que
sobrou para Marcio foi de:
a) R$ 1014,00
c) R$ 546,00
b) R$ 780,00
d) R$ 669,00
14) Numa pesquisa sobre a preferência entre 3 produtos,
constatou-se que: 520 pessoas preferem o produto A,
570 preferem o produto B, 620 preferem o produto C,
260 preferem os produtos A ou C, 280 preferem A ou B,
180 preferem B ou C e 80 preferem qualquer um dos 3
produtos. O número de pessoas que gostam de somente
um dos produtos é igual a:
a) 510
b) 180
c) Os dados estão incorretos
d) 990
15) A soma entre o oitavo termo e o décimo termo da
sequencia
a) – 0,5
b) – 2,5
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é igual a:
c) – 1,5
d) – 1,75

SAÚDE pÚBLICA / pOLíTICAS DO SANGUE
16) Um dos princípios e diretrizes do Sistema Único de SaúdeSUS, definidos pela lei 8080/90 é a:
a) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua
integridade física e moral.
b) Humanização da Assistência, em todos os níveis.
c) Saúde da família, como estratégia de organização da
Atenção básica.
d) Gratuidade.
17) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa
incorreta:
a) A participação da comunidade no SUS é regulamentada
por lei, mas não é um dos princípios ou diretrizes do sistema,
definidos pela lei 8080/90.
b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e
Conferências de Saúde será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS
e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
CONASEMS não contam com a participação paritária de
usuários.
d) Prestadores de serviço privados podem ter assentos nos
Conselhos de Saúde.
18) Complete. por lei, da receita de um município devem ser
investidos pelo menos____em Saúde.
a) 12%
c) 20%
b) 25%
d) 15%
19) promover a estruturação da assistência farmacêutica e
garantir, em conjunto com as demais esferas de governo,
o acesso da população aos medicamentos que estejam
sob sua responsabilidade, fomentando seu uso racional,
observando-se as normas vigentes é responsabilidade:
a) Dos municípios apenas.
b) Dos municípios, estados e União.
c) Dos estados apenas.
d) Exclusiva da União.
20) Sobre a legislação do SUS, assinale a alternativa incorreta:
a) Segundo a lei 8080/90, estão incluídas no campo de atuação
do Sistema Único de Saúde-SUS ações de saúde do
trabalhador.
b) Segundo a lei 8142/80 para receberem recursos do fundo
Nacional de saúde, os municípios deverão ter um fundo
de Saúde.
c) Segundo a Constituição da República federativa do brasil,
é permitida a participação direta ou indireta de empresas
ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
d) Segundo a Norma Operacional básica do SUS de 1996
(NOb-96), o gestor do sistema municipal é responsável
pelo controle, pela avaliação e pela auditoria dos prestadores
de serviços de saúde (estatais ou privados) situados em
seu município.
21) De acordo com a Norma Operacional de Assistência à
Saúde (NOAS) de 2002 a principal estratégia de
hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior
equidade é a:
a) Municipalização.
b) Humanização.
c) Regionalização.
d) Programação Pactuada Integrada.

22) Os transplantes de medula óssea são procedimentos de
alta complexidade e custo e que consomem importante
montante dos recursos do SUS, beneficiando um número
relativamente pequeno de pessoas. Ao assumir o
financiamento desses procedimentos o setor público age
de acordo com um princípio do SUS, que é a:
a) Integralidade.
b) Universalidade.
c) Equidade.
d) Hierarquização.
23) O Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados
– SINASAN é coordenado pela (o):
a) Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados –
Departamento de Atenção Especializada- Ministério da
Saúde.
b) Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
c) Departamento de Ações Programáticas Estratégicas –
DAPES – Ministério da Saúde.
d) Departamento de Atenção Hospitalar – DAH - Ministério
da Saúde.
24) Considerando a estrutura organizacional e funcional do
Sistema Nacional de Sangue, Componentes e DerivadosSINASAN é incorreto afirmar:
a) Órgãos de vigilância sanitária e epidemiológica, que visem
ao controle da qualidade do sangue, componentes e
hemoderivados são estruturas de apoio ao SINASAN.
b) Não há obrigatoriedade para que os estados implantem o
Sistema Estadual de Sangue, Componentes e Derivados.
c) Laboratórios de referência para controle e garantia de
qualidade do sangue, componentes e hemoderivados são
órgãos de apoio do SINASAN.
d) Centros de produção de hemoderivados e de quaisquer
produtos industrializados a partir do sangue venoso e
placentário integram o SINASAN.
25) A portaria MS nº 1.353, de 13.06.2011 aprovou o
regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos.
Considerando essa legislação, a responsabilidade técnica
pelo serviço de hemoterapia, deve ficar a cargo de:
a) Qualquer profissional de saúde qualificado por órgão
competente devidamente reconhecido para este fim pelo
Coordenador do Sistema de Sangue, Componentes e
Derivados.
b) Um médico, biólogo ou farmacêutico.
c) Um médico.
d) Qualquer profissional de saúde ou não, qualificado por
órgão competente devidamente reconhecido para este fim
pelo Coordenador do Sistema de Sangue, Componentes
e Derivados.
26) Complete: De acordo com a portaria MS nº 1.353, de
13.06.2011 , as instituições de assistência à saúde que
realizem intervenções cirúrgicas de grande porte ou
atendimentos de urgência e emergência ou que efetuem
mais de _____ transfusões por mês devem contar com,
pelo menos, uma Agência transfusional .
a) 30.
c) 100.
b) 90.
d) 60.
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27) De acordo com a - RDC12, de 16 de fevereiro de 2012, a
demonstração de que requisitos especificados relativos
a um produto, processo, sistema, pessoa ou organismo
são atendidos denomina-se:
a) Reconhecimento.
b) Vistoria de qualidade.
c) Certificação.
d) Avaliação de conformidade.
28) Considerando a RDC57, de 16 de dezembro de 2010,
analise as sentenças abaixo e assinale v (verdadeiro) ou
F (falso).
( ) Um concentrado de hemácias desleucocitado deve conter
menos que 5 x 106 leucócitos por unidade.
( ) Concentrado de hemácias congeladas: são concentrados
de hemácias conservadas em temperaturas iguais ou
inferiores a 65ºC negativos, na presença de um agente
crioprotetor.
( ) Plasma fresco congelado é o plasma separado de uma
unidade de sangue total por centrifugação, ou obtido por
aférese, congelado completamente em até 24 horas.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V,V,V.
c) f,V,V.
b) V,f,f.
d) f,f,f.
29) Os testes imuno-hematológicos para qualificação do
doador devem ser realizados a cada doação, segundo
critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Entre os
testes obrigatórios, não se inclui:
a) Anticorpo antiestreptolisina O (ASLO).
b) Pesquisa de anticorpos antieritrocitários irregulares (PAI).
c) Tipagem AbO.
d) Tipagem Rh(D).
30) A política Nacional de Sangue, Componentes e
Hemoderivados rege-se por princípios e diretrizes, dentre
os quais não se inclui:
a) Utilização exclusiva da doação voluntária, não remunerada,
do sangue.
b) Proibição de remuneração dos custos dos insumos,
reagentes, materiais da mão de obra especializada,
relacionada à preparação do sangue para transfusão.
c) Proibição de remuneração ao doador pela doação de
sangue.
d) Direito a informação sobre a origem e procedência do
sangue, componentes e hemoderivados.
NOÇÕES DE INFORMáTICA
31) para possibilitar a inserção de uma quebra de página de
forma manual em um documento do Microsoft Word 2007
deve-se usar a guia:
a) Layout da Página e no grupo Páginas clicar em Quebra
de Página.
b) Exibição e no grupo Inserção de Página clicar em Quebra.
c) Página e no grupo Inserção clicar em Quebra de Páginas.
d) Inserir e no grupo Páginas clicar em Quebra de Página.
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32) Ao colocarmos numa célula do Microsoft Excel 2007 a
seguinte fórmula =DIREITA("ABCDEF";3) teremos como
resultado:
a) DEf.
c) CDE.
b) CDEf.
d) AbC.
33) Conforme o Ajuda do Microsoft powerpoint 2007 este slide
é parte de um modelo que armazena informações,
incluindo o posicionamento de texto e de objetos em um
slide, tamanhos de espaços reservados de texto e objeto,
estilos de texto, planos de fundo, temas de cor, efeitos, e
animação. Tecnicamente, dentro dos menus do Microsoft
powerpoint 2007, denomina-se:
a) slide mestre.
c) slide mor.
b) slide principal.
d) slide modelo.
34) Os elementos gráficos SmartArt, quanto ao Microsoft
Office 2007, pode-se afirmar que:
a) Somente podem ser utilizados no Word e no Excel.
b) Somente podem ser utilizados no Word e no PowerPoint.
c) Podem ser utilizados tanto no Word, no Excel e no
PowerPoint.
d) A versão do Microsoft Office 2007 não possui tal recurso.
35) Tradicionalmente ao encaminhar uma cópia oculta de um
email utiliza-se do campo com a nomenclatura:
a) Coo.
c) Occ.
b) Cco.
d) Ooc.
GESTÃO pÚBLICA
36) O Estado é:
a) Uma organização que tem o reconhecimento da população
para estabelecer regras a serem obedecidas por todos.
Entretanto, outras organizações sociais apresentam
legitimidade para suas ações acima do Estado.
b) Caracterizado como o monopólio do exercício legítimo da
força em uma sociedade.
c) Uma organização que exerce o poder sobre os indivíduos
que ocupam um determinado território, sem legitimidade.
d) Uma unidade federativa de um país, sem autonomia
administrativa, subordinada à Presidência da República.
37) Em relação à ética no serviço público, leia as frases abaixo
e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta
correta.
I- A função pública deve ser tida como exercício profissional
e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor
público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do
dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir
o seu bom conceito na vida funcional.
II- A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados
ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina.
Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou
indiretamente significa causar-lhe dano moral.
III- A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência
dos princípios morais são primados maiores que devem
nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou
função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação
do próprio poder estatal.
a) Apenas as frases II e III estão corretas.
b) Apenas a frase I está correta.
c) As frases I,II e III estão corretas.
d) Apenas a frase II está correta.
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38) Não é considerado um princípio que rege a
Administração pública:
a) Legitimidade.
c) Publicidade.
b) Moralidade.
d) Impessoalidade.

44) Em relação à gestão de pessoas, leia as frases abaixo
e marque (F) se a afirmativa for falsa e (v) se for
verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que
contém a sequência correta.
( ) A avaliação de desempenho profissional tem como
objetivos documentar o desempenho profissional e
detectar as necessidades de treinamento e de
desenvolvimento de pessoal, considerando as
competências adquiridas.

39) De acordo com o planejamento Estratégico Situacional
(pES), é delineado o Triângulo de Governo representado
por três vértices: projeto de governo, governabilidade e
capacidade de governo. É correto afirmar que a
governabilidade:
a) Refere-se ao poder que o governo tem perante a sociedade,
isto é, maior número de pessoas aliadas.
b) Versa sobre a perícia pessoal e institucional para governar.
c) Refere-se ao conteúdo da proposta de governo, iniciando
pela seleção de problemas e maneira de enfrentá-los.
d) Refere-se a quanto de controle o ator tem sobre a situação
que pretende governar.
40) Considerando os aspectos das estruturas no que referem
à distribuição do poder nas organizações, a
descentralização tem como vantagem:
a) Indivíduos mais preparados.
b) Decisão tomada por quem tem uma visão global (geral)
da organização.
c) Uniformidade nas decisões.
d) Decisão tomada por quem vivencia a situação.
41) Considerando os estilos de liderança, um estilo que se
caracteriza pelo excesso de liberdade permitida aos
subordinados, possibilitando uma situação em que as
pessoas não conhecem os objetivos e/ou realizem algo
é denominado:
a) Liberal.
c) Democrático.
b) Autocrático.
d) Equipe.
42) Em relação à certificação e acreditação dos serviços, leia
as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e
(v) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa
que contém a sequência correta.
( ) A acreditação é um sistema de avaliação externa para
verificar o cumprimento de um conjunto de padrões préestabelecidos. Relaciona-se com a qualidade da assistência
prestada.
( ) No brasil, a acreditação é um sistema de avaliação de
caráter obrigatório para todas as instituições privadas e
públicas.
( ) A aplicação das normas da ISO (International Standards
Organization) garante a uniformização dos métodos
utilizados pelas organizações.
a) V,V,V.
c) f,f,f.
b) V,f,V.
d) f,f,V.
43) Uma das ferramentas do Sistema de Gestão da qualidade
é __________________, que tem a finalidade de atingir
metas. É um método baseado na definição das metas,
na determinação dos métodos para alcance das metas,
educação, treinamento, execução do trabalho,
verificação dos efeitos do trabalho executado e atuação
no processo mediante resultados.
a) Ciclo de gerenciamento AbC.
b) Diagrama de Ishikawa.
c) Ciclo de PDCA (Plan=planejar, Do=fazer, Check=Verificar
and Act=agir).
d) Iniciativa 5S.

( ) A avaliação de desempenho profissional tem finalidade
exclusiva de fornecer informações para aumento salarial.
( ) O trabalho e os profissionais são constantemente
avaliados. Entretanto, o processo de avaliação de
desempenho profissional pressupõe um sistema formal,
provido de objetivos bem definidos e de adoção de
métodos coerentes com a política e filosofia institucional.
a) V,V,V.

c) f,f,f.

b) V,f,V.

d) V,V,f.

45) Considerando os conflitos nas organizações e os estilos
de negociações, o estilo que ao mesmo tempo é
confrontador e cooperativo, sendo útil quando se
necessita encontrar soluções nas quais os dois lados
tenham seus interesses preservados; portanto, requer
um compromisso mútuo é denominado:
a) Colaborativo.

c) Confrontador.

b) Contestador.

d) Dificultador.

CONHECIMENTOS ESpECíFICOS
46) Seus colegas de trabalho desejam que você seja
indicado presidente da Comisão Interna de prevenção
de Acidentes (CIpA) . pode-se afirmar que:
a) Pela legislação, o presidente da CIPA é escolhido pelos
representantes dos empregados na CIPA entre os titulares
dessa comissão.
b) É previsto pela legislação que o presidente seja escolhido
pelo empregador.
c) É previsto pela legislação que o presidente seja escolhido
pelo conjunto de trabalhadores, durante a eleição da
CIPA.
d) Pela legislação, o presidente é escolhido entre os
representantes do empregador na CIPA, entre os titulares
dessa comissão.
47) No dimensionamento do Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
(SESMT) de um hospital geral, atualmente com 1652
trabalhadores, haverá necessidade de ___ técnicos de
segurança do trabalho:
Assinale a alternativa que complete corretamente a
lacuna.
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a) 4.

c) 8.

b) 5.

d) 3.
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48) Analise as sentenças abaixo, acerca do programa de
prevenção de Riscos Ambientais (ppRA):
I. Antecipação e reconhecimentos dos riscos é a 1ª etapa
do PPRA.
II. O PPRA deverá conter em sua estrutura planejamento
anual, com estabelecimento de metas, prioridades e
cronograma.
III. Deverá ser efetuada, sempre que necessário, e pelo
menos uma vez a cada três meses, uma análise global
do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e
realização dos ajustes necessários e estabelecimento
de novas metas e prioridades.
IV. A elaboração, implementação, acompanhamento e
avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT) ou por pessoa ou equipe
de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes
de desenvolver o disposto na legislação.
a) I,II e IV apenas.
c) II e IV apenas.
b) I,II,III e IV.
d) III apenas.
49) Segundo a Norma Regulamentadora (NR)-10, o estado
de instalação desenergizada deve ser mantido até a
autorização para reenergização, devendo ser
reenergizada obedecendo uma determinada sequência.
Analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa que
contém a sequencia correta :
I. Retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos.
II. Retirada da zona controlada de todos os trabalhadores
não envolvidos no processo de reenergização.
III. Remoção
do
aterramento
temporário,
da
equipotencialização e das proteções adicionais.
IV. Remoção da sinalização de impedimento de
reenergização.
V. Destravamento, se houver, e religação dos dispositivos
de seccionamento.
a) I, V, II, IV e III.
c) II, I, IV, III, e V.
b) I, II, III, IV e V.
d) III, I ,II, V, e IV .
50) A norma regulamentadora (NR) - 10 trata da
segurança em instalações e serviços em eletricidade.
De acordo com essa norma, o dispositivo que impede
qualquer contato com partes energizadas das
instalações elétricas é a (o):
a) barreira.
b) Área classificada.
c) Equipamento segregado.
d) Instrumento de Recusa.
51) Sobre a NR-23, que trata da proteção contra incêndios,
é incorreto afirmar que:
a) O empregador deve providenciar para todos os
trabalhadores informações sobre utilização dos
equipamentos de combate ao incêndio.
b) O empregador deve providenciar para todos os
trabalhadores informações sobre procedimentos para
evacuação dos locais de trabalho com segurança.
c) O empregador deve providenciar para todos os
trabalhadores informações sobre dispositivos de alarme
existentes.
d) As aberturas, saídas e vias de passagem não devem ser
assinaladas por meio de sinais luminosos.
52) De acordo com as normas de sinalização de segurança,
a cor utilizada para indicar coletores de resíduos é a (o):
a) Azul.
c) Vermelho.
b) Preto.
d) Púrpura.
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53) Um trabalhador da coleta de lixo com jornada diária de
trabalho de 8 horas, é exposto a ruídos entre 75 e 77
decibéis. No caso, é incorreto afirmar que:
a) A exposição está dentro dos limites de tolerância para
ruídos.
b) A atividade faz jus a adicional de insalubridade grau
máximo.
c) A atividade não faz jus a adicional de periculosidade.
d) A atividade faz jus a adicional de insalubridade grau
médio.
54) As atividades de uma empresa são graduadas, de acordo
com seu risco, em graus de 1 a 4. Não se enquadra
entre as atividades com risco 4:
a) Demolição e preparação de canteiros de obras.
b) Construção de redes de abastecimento de água, coleta
de esgoto e construções correlatas.
c) Atividade hospitalar.
d) Obras de fundações.
55) Entre as situações abaixo, assinale a que não caracteriza
acidente de trabalho, de acordo com a legislação vigente:
a) Técnico de enfermagem de um hospital situado em área
endêmica de malária, adquire malária sem antes ter saído
da localidade, onde esse estabelecimento de saúde está
situado.
b) Auxiliar de enfermagem sofre queda fora do horário e
local do trabalho, quando realizava espontaneamente
um serviço ao hospital em que trabalha.
c) Enfermeiro sofre acidente de carro fora do local de
trabalho, no percurso do hospital para sua residência.
d) Médico sofre ofensa física praticada por pessoa privada
do uso da razão, quando estava de plantão em unidade
de emergência.
56) Sobre o perfil profissiográfico previdenciário (ppp),
assinale a alternativa correta:
a) A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas
pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão
do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
b) As informações para o PPP devem ser extraídas do
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho,
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA),
do Programa de Gerenciamento de Riscos e do
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO).
c) O PPP é destinado apenas aos trabalhadores expostos
a agentes nocivos.
d) O PPP será exigido de todos os funcionários nas
homologações para a concessão de aposentadoria
especial e deverá sempre estar à disposição da
fiscalização.
57) para trabalhadores de unidades radiológicas, expostos
a radiações ionizantes, de acordo com a Norma
Regulamentadora – 7, deve-se realizar, no mínimo:
a) Hemograma completo com contagem de plaquetas no
exame admissional e a cada ano.
b) Hemograma completo com contagem de plaquetas no
exame admissional e a cada seis meses.
c) Hemograma completo e dosagem de ferro sérico a cada
seis meses.
d) Hemograma completo e dosagem de ferro sérico a cada
ano.
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58) Considerando a Norma Regulamentadora (NR) – 32,
assinale a alternativa incorreta:
a) É vedado o contato de óleos, graxas, hidrocarbonetos
ou materiais orgânicos similares com gases oxidantes.
b) Em condições especiais e sob supervisão é permitida a
utilização do oxigênio e do ar comprimido para fins
diversos aos que se destinam.
c) É vedada a transferência de gases de um cilindro para
outro, independentemente da capacidade dos cilindros.
d) Os cilindros contendo gases inflamáveis, tais como
hidrogênio e acetileno, devem ser armazenados a uma
distância mínima de oito metros daqueles contendo gases
oxidantes.
59) Considerando a Norma Regulamentadora (NR) – 32, os
quimioterápicos antineoplásicos somente devem ser
preparados em área exclusiva e com acesso restrito aos
profissionais diretamente envolvidos. A área deve dispor
de condições mínimas, entre as quais não se inclui:
a) Vestiário de barreira com dupla câmara.
b) Local de armazenamento exclusivo para estocagem.
c) Local para pequenas refeições.
d) Local destinado para as atividades administrativas.

60) Considerando a Norma Regulamentadora (NR) – 32,
assinale a alternativa incorreta:
a) Não é permitida a instalação de mais de dois
equipamentos de raio X por sala, nos serviços de
Radiodiagnóstico Médico.
b) Nas lavanderias as máquinas de lavar, centrífugas e
secadoras devem ser dotadas de dispositivos
eletromecânicos que interrompam seu funcionamento
quando da abertura de seus compartimentos.
c) Para os recipientes destinados a coleta de material
perfurocortante, o limite máximo de enchimento deve
estar localizado 5 cm abaixo do bocal.
d) Os equipamentos de fluoroscopia devem possuir cortina
ou saiote plumbífero inferior e lateral para proteção do
operador contra radiação espalhada.
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REDAÇÃO
Transcreva a redação, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

TEMA DE REDAÇÃO
Nesta prova, foram apresentados textos que defendem pontos de vista sobre o que é ser bem-sucedido na sociedade. Com
base nessas leituras e em seu repertório, redija uma dissertação argumentativa sobre a busca das pessoas pelo sucesso.
Seu texto deve ter de 20 (vinte) a 30 (trinta) linhas.
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