Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM
CONCURSO PÚBLICO 004/2012

CADERNO DE QUESTÕES
120 – Auxiliar de Enfermagem do Trabalho
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES.
1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES, que contém 50 questões objetivas, você recebeu o CARTÃORESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova.
2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal.
3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência,
caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica.
5 No CARTÃO-RESPOSTA marque para cada questão a letra correspondente à opção escolhida para a resposta,
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo, à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco.
6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E.
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7 O tempo disponível para esta prova é de três horas.
8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
10 Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova.
11 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e (ou) relógios de calcular, bem
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
12 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo
observada.

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________
Nº de Inscrição: ________ | RG nº: ___________________ | Sala: ___ | Carteira:____

GRUPO MAKIYAMA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Q ue st ão 0 1
Assinale a alternativa que corresponde ao termo que segundo
o Ministério da Saúde refere-se “a um campo do saber que
visa compreender as relações entre o trabalho e o processo
saúde-doença (...) parte do princípio de que a forma de
inserção dos homens, mulheres e crianças nos espaços de
trabalho, contribui decisivamente para as formas específicas
de adoecer e morrer. Os fundamentos de suas ações é a
articulação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial”.
A Doença ocupacional.
B Doença do trabalho.
C Saúde do trabalhador.
D Processo saúde-doença no trabalho.
E Saúde ocupacional e profissional.
Q ue st ão 0 2
Os riscos presentes no ambiente de trabalho variam de
acordo com o tipo de bem ou serviço produzido. Nesse
sentido, o Ministério do Trabalho reconhece cinco grupos
expressos no mapa de riscos no processo de trabalho, são
eles:
A Químicos,
físicos,
biológicos,
de
acidentes
e
ergonômicos.
B Químicos, físicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos ou
psicossociais.
C Físicos, químicos, biológicos, mecânicos e de acidentes.
D Químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos e
psicossociais.
E Físicos,
biológicos,
mecânicos,
ergonômicos
e
psicoespiritual.
Q ue st ão 0 3
Um trabalhador que tem contato com parasitas pode
desenvolver doenças por riscos:
A Químicos.
B Físicos.
C Ergonômicos.
D Biológicos.
E Psicoespirituais.
Q ue st ão 0 4
Algumas obrigações são pertinentes a todos os profissionais
de enfermagem independente da categoria profissional. Faz
parte destas obrigações:
A Conhecer o Mapa de Riscos do seu ambiente de
trabalho.
B Realizar anamnese de forma que contemple questões
relacionadas ao trabalho na perspectiva de detecção de
acidentes e doenças ocupacionais.
C Verificar situação vacinal dos auxiliares e técnicos de
enfermagem sob sua responsabilidade técnica.
D Divulgar o Mapa de Riscos do setor de trabalho à equipe
de enfermagem.
E Realizar treinamento em medidas de proteção para os
trabalhadores.
Q ue st ão 0 5
S.B. é graduando de enfermagem e iniciará o estágio daqui a
oito meses, e precisa ser vacinado contra Hepatite pelo vírus
B. Refere nunca ter sido vacinado contra a Hepatite B. Qual o
esquema de administração deve ser direcionado para S.B.?
A O esquema é de 2 doses, sendo 0 e 6 meses.
B O esquema é de 3 doses, sendo 0, 3 e 6 meses.
C O esquema é de 3 doses, sendo 0, 1 e 6 meses.
D O esquema é de 3 doses, sendo 0, 5 e 12 meses.
E O esquema é de 2 doses, sendo 0 e 4 meses.
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Q ue st ão 0 6
O Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da
Saúde prevê algumas vacinas para utilização em situação de
trabalho, e são disponibilizadas gratuitamente nos serviços de
saúde do SUS. Considerando estas vacinas assinale a
alternativa CORRETA:
A A vacina tríplice viral é indicada para todas as faixas
etárias e para todo o tipo de trabalho. Protege contra o
tétano e difteria.
B A vacina contra a influenza deve ser aplicada uma dose
da vacina, desde que não tenha recebido duas doses da
vacina na infância ou uma dose na idade adulta (o
esquema básico é feito na infância aos 12 meses de
idade e aos 4 anos) ou não tenham comprovante vacinal.
C Para a vacinação contra a febre tifoide, o esquema
vacinal é de uma dose anualmente, preferencialmente no
outono.
D A vacina BCG é indicada para trabalhadores que
comprovadamente exerçam atividades com exposição
freqüente a esgoto.
E A vacina contra varicela é indicada para profissionais de
saúde suscetíveis a varicela. Em adultos, o esquema
consiste de 2 doses com intervalo de 4 a 8 semanas
entre elas.
Q ue st ão 0 7
A Norma Regulamentadora (NR) - 07 estabelece critérios
para a realização do exame físico periódico, em intervalos de
tempo determinados. Considerando estes critérios, assinale a
alternativa CORRETA:
A Dois anos, para portadores de condição crônica de
origem ocupacional.
B Para trabalhadores menores de 18 anos, um mês de
acordo com as condições de trabalho, a critério do
médico examinador.
C Para trabalhadores com mais de 45 anos, dois anos de
acordo com as condições de trabalho, a critério do
médico examinador.
D Um ano para trabalhadores expostos a riscos que
impliquem no desenvolvimento ou agravamento de
doença ocupacional.
E Para trabalhadores com menos de 45 anos, um ano de
acordo com as condições de trabalho, a critério do
médico examinador.
Q ue st ão 0 8
Assinale a alternativa que contenha corretamente o nome do
Programa que tem por finalidade promover e preservar a
saúde do conjunto dos trabalhadores, devendo preservar o
instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação
entre a saúde e o trabalho.
A Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
B Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
C A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
D As Atividades e Operações Insalubres.
E Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho.
Q ue st ão 0 9
Assinale a alternativa que contenha CORRETAMENTE os
cinco pré-requisitos para que uma solução seja considerada
ergonomicamente correta:
A Requisito
epidemiológico,
sociológico,
fisiológico,
psicológico e de produtividade.
B Requisito
epidemiológico,
biológico,
fisiológico,
psicológico e de produtividade.
C Requisito sociológico, biomecânico, fisiológico, psicofísico
e de produtividade.
D Requisito epidemiológico, biológico, fisiológico, psicofísico
e de produtividade.
E Requisito epidemiológico, biomecânico, fisiológico,
psicofísico, e de produtividade.
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Q ue st ão 1 0
S.G. é técnico de enfermagem, tendo sofrido um acidente
com material biológico em seu último plantão. Considerando a
situação hipotética, as precauções imediatas e de seguimento
que S.G. deve ser direcionado são:
A Buscar informações sobre os riscos do acidente, assim
como sobre as medidas preventivas a serem adotadas
até a complementação do seguimento pelo período de 1
semana.
B Lavar exaustivamente a área atingida com água e sabão
e comunicar imediatamente ao serviço médico da
instituição.
C Ser submetido à coleta de sangue para dosagem apenas
de Anti-HBs e Anti-HCV.
D Se houver a possibilidade, não realizar o teste rápido antiHIV.
E Registrar o acidente de trabalho a Comissão de Acidente
de Trabalho para que o mesmo seja obrigatoriamente
afastado do trabalho.
Q ue st ão 1 1
Considerando a Norma Regulamentadora (NR) – 17 os
assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender a
alguns requisitos mínimos de conforto. Nesse sentido,
assinale a alternativa que contenha um desses requisitos:
A Altura ajustável à estrutura do assento, e não a estrutura
do trabalhador.
B Altura ajustável ao ambiente físico e não à natureza da
função exercida.
C Característica completa em conformação a base do
assento e borda frontal inclinada.
D Borda frontal triangular, com altura ajustável ao peso do
trabalhador.
E Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para
proteção da região lombar.
Q ue st ão 1 2
N.S. 45 anos é auxiliar de enfermagem e membro da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes–CIPA da
instituição em que trabalha. Considerando as atribuições da
CIPA, assinale a alternativa CORRETA:
A Divulgar aos trabalhadores informações relativas à
segurança e saúde no trabalho; participar, com o
PCMSO, onde houver, das discussões promovidas pelo
empregado, para avaliar os impactos dos benefícios no
ambiente e processo de trabalho relacionado à
insegurança e saúde dos trabalhadores.
B Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o
mapa de riscos, com a participação do maior número de
trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver e
elaborar plano de trabalho que possibilite a ação
preventiva na solução de problemas de segurança e
saúde no trabalho.
C Requerer ao PPRAT, quando houver, ou ao empregado,
a paralisação de máquina ou setor onde considere não
haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos
trabalhadores.
D Colaborar no desenvolvimento e implementação do
SESMT e PPRA e de outros programas relacionados à
segurança e saúde no trabalho; divulgar e promover o
cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como
cláusulas de acordo e convenções individuais de
trabalho, relativas à segurança e saúde fora do trabalho.
E Promover a realização de atividades de não
conscientização,
educação
e
orientação
dos
trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho
e doenças ocupacionais, apenas por programas de
duração permanente.
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Q ue st ão 1 3
Na verificação da pressão arterial, no momento da deflação
acontece a diminuição gradativa da pressão no sistema,
fazendo com que os sons ou ruídos audíveis ao nível da
artéria braquial vão sofrendo modificações de intensidade e
qualidade. Essa sucessão de sons designa-se como sons de
Korotkoff. A pressão arterial sistólica equivale a que fase dos
sons de Korotkoff?
A Fase I.
B Fase II.
C Fase III.
D Fase VI.
E Fase V.
Q ue st ão 1 4
S.H. precisa receber, segundo prescrição médica, Garamicina
50mg intramuscular (IM). Ao iniciar o preparo da medicação,
o auxiliar de enfermagem constatou ter disponível apenas
ampola de Garamicina 80mg/2ml. Quantos mililitros o auxiliar
de enfermagem deve administrar?
A 2, 0 ml.
B 1,50 ml.
C 2,25 ml.
D 1,25 ml.
E 1, 35 ml.
Q ue st ão 1 5
Paciente N.M. é portador de Diabetes Mellitus tipo I, tendo
lesões no pé direito e esquerdo (pé diabético). Nesse sentido,
assinale a alternativa que contenha CORRETAMENTE
instruções que devem ser direcionadas a esse paciente:
A Lavar e secar os pés, uma vez ao dia e não aplicar
nenhum tipo de hidratante.
B Cortar as unhas de forma arredondada e bem curta.
C Controlar rigorosamente a glicemia.
D Preferencialmente andar descalço para não apertar os
pés.
E Na presença de calos, cortá-los.
Q ue st ão 1 6
F.N. apresenta uma lesão em membro inferior direito, sendo
necessária a realização de curativo. O tipo de curativo
escolhido foi o convencional, que é realizado com o uso de
compressas de gaze. Seu princípio baseia-se na limpeza
mecânica diária da lesão, diminuindo a concentração de
bactérias
no
local.
Algumas
recomendações
são
fundamentais na realização deste método de curativo. Nesse
sentido, assinale a alternativa CORRETA:
A A água da torneira pode ser a escolha para este método
de curativo.
B O Soro Fisiológico a 0,8% ou a água estéril e luvas de
procedimento podem ser empregados para a limpeza da
lesão.
C Antissépticos locais devem ser usados, pois ajudam a
preservar o tecido de granulação.
D Ao retirar a gaze no momento da troca do curativo, não é
indicado umedecer a gaze com nenhum tipo de solução
para não haver agressão ao tecido de granulação ao ser
retirada a gaze aderida.
E O Soro Fisiológico 0,9% aquecido pode ser empregado
para a realização do curativo.
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Q ue st ão 1 7
M.N. apresenta um grande ferimento na região
sacrococcígea, profundo e extremamente exsudativo, sendo
mantido curativo a base de Alginatos. Considerando os
curativos a base de Alginatos, assinale a alternativa
CORRETA:
A Trata-se de um óleo utilizado primordialmente para o
tratamento de úlceras por pressão, escoriações e
dermatites.
B São compostos por carvão ativado impregnado com
prata.
C São feitos com substâncias derivadas de algas marinhas
que têm ação hemostática. Indicados para tratar feridas
com média a alta quantidade de exsudato.
D Têm a finalidade de absorver as bactérias e o odor da
lesão, sendo indicadas para feridas exsudativas
infectadas.
E São compostos por substâncias que debridam tecidos
necróticos, indicadas para feridas com pequena
quantidade de exsudato.
Q ue st ão 1 8
Considerando os cuidados e medidas fundamentais que o
auxiliar de enfermagem deve seguir no preparo e
administração de medicamentos, assinale a alternativa
INCORRETA:
A Manter a prescrição médica sempre à frente enquanto
prepara a medicação.
B Ler o rótulo da medicação antes de retirar o medicamento
do armário, e antes de preparar o medicamento é o
suficiente.
C Verificar a data de validade do medicamento.
D Nunca administrar o medicamento sem rótulo, tendo
como parâmetro apenas a cor.
E O medicamento deve ter etiqueta com nome do paciente,
número do leito, nome do medicamento, dosagem,
diluição, via de administração e nome de quem preparou.
Q ue st ão 1 9
R.B. é auxiliar de enfermagem e está preparando uma
medicação para administração via subcutânea (SC). A agulha
empregada é a 13 X 4,0. Nesse sentido, o ângulo que deve
ser utilizado por R.B. no momento da administração da
medicação via SC é de:
0
A 35
0
B 45
0
C 80
0
D 90
0
E 60
Q ue st ão 2 0
Paciente D.M. encontra-se internado com quadro febril, sendo
mantido o controle rigoroso da temperatura axilar, o que
permitiu a realização da curva térmica. Após avaliação dos
valores obtidos, detectou-se que este paciente estava
apresentando temperatura corpórea sempre acima do normal,
sem regressão dos valores. Qual o tipo de febre apresentada
por este paciente?
A Febre intermitente.
B Febre recorrente.
C Febre contínua.
D Febre contínua recorrente.
E Febre intermitente recorrente.
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Q ue st ão 2 1
O trabalhador buscou o SESMT da instituição em que
trabalha por suspeitar que a sua pressão estivesse alta. Um
dos cuidados que a auxiliar de enfermagem direcionou para
este trabalhador foi à verificação da pressão arterial, seguindo
todos os passos preconizados pelas VI Diretrizes de
Hipertensão Arterial. Nesse contexto, enumere os passos que
seguem, na ordem correspondente à técnica correta para
verificação da pressão arterial. Em seguida, assinale a
alternativa que contenha a seqüência CORRETA:
(__)

(__)

(__)

(__)

(__)

A
B
C
D
E

Proceder a deflação lentamente (velocidade de 2
mmHg por segundo). Determinar a pressão sistólica
pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), que
e em geral fraco, seguido de batidas regulares, e, após,
aumentar ligeiramente a velocidade de deflação.
Determinar a pressão diastólica no desaparecimento
dos sons (fase V de Korotkoff).
Informar os valores de pressões arteriais obtidos para o
paciente.
Anotar
os
valores
exatos
sem
“arredondamentos” e o braço no qual a pressão arterial
foi medida.
Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do
pulso radial. O seu reaparecimento correspondera a PA
sistólica. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e
colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio
sem compressão excessiva. Inflar rapidamente ate
ultrapassar em 20 a 30 mmHg o nível estimado da
pressão sistólica, obtido pela palpação.
Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do ultimo
som para confirmar seu desaparecimento e depois
proceder a deflação rápida e completa. Se os
batimentos persistirem ate o nível zero, determinar a
pressão diastólica no abafamento dos sons (fase IV de
Korotkoff) e anotar valores da sistólica/diastólica/zero.
Obter a circunferência aproximadamente no meio do
braço. Após a medida, selecionar o manguito de
tamanho adequado ao braço. Colocar o manguito, sem
deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital.
Centralizar o meio da parte compressiva do manguito
sobre a artéria braquial.
3, 5, 2, 4, 1.
5, 4, 3, 2, 1.
1, 2, 5, 4, 3.
4, 3, 2, 1, 5.
5, 3, 2, 4, 1.

Q ue st ão 2 2
P.L. é portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC), sendo retentor. Consciente, com períodos de
confusão, tosse tipo produtiva ineficaz, estando prescrita
inalação com Solução Fisiológica 0,9% e aspiração das vias
aéreas. Considerando a inalação como cuidado de
enfermagem para este paciente, assinale a alternativa
CORRETA:
A A inalação prescrita deve anteceder o procedimento de
aspiração das vias aéreas superiores, objetivando
liquefazer as secreções brônquicas, colaborando na
efetividade da aspiração.
B Para a realização da inalação prescrita pode ser
empregado inaladores de uso coletivo.
C Ao término da inalação prescrita, é importante manter o
paciente em decúbito zero e não estimular a tosse.
D Para a efetividade da inalação prescrita deve ligar o
fluxômetro a rede de oxigênio em um fluxo de 10 a 15
litro/min deixando por 50 a 60 minutos.
E Ao realizar a inalação prescrita o paciente deve ser
mantido em posição de trendelemburg.
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Q ue st ão 2 3
Assinale a alternativa CORRETA, que na verificação da
frequência respiratória (FR) é recomendado:
A Manter o paciente em decúbito dorsal horizontal.
B Manter o paciente em repouso.
C Contar os movimentos respiratórios durante pelo menos
30 segundos, multiplicar por quatro.
D Manter o paciente em trendelemburg.
E Contar os movimentos respiratórios durante 15 segundos
e multiplicar por 2.
Q ue st ão 2 4
Rapaz de 39 anos irá receber 5,0 ml de uma medicação via
intramuscular (IM) segundo solicitação médica. Nesse
sentido, qual o grupo muscular adequado para a
administração da medicação prescrita, e qual a respectiva
angulação da agulha no momento da administração desta
medicação?
0
A Deltoide, com ângulo de 90 .
0
B Pequeno e médio glúteo, com ângulo de 45 .
0
C Grande glúteo, com ângulo de 90 .
0
D Vasto lateral da coxa e deltoide, com ângulo de 65 .
0
E Deltoide e grande glúteo, com ângulo de 90 .
Q ue st ão 2 5
Na administração de medicamentos via intravenosa, a região
dos membros superiores é uma área em que encontramos
vários locais disponíveis para realizar a punção venosa. Na
figura a seguir têm-se numeradas as veias que são passíveis
de punção em membros superiores. Assinale a alternativa
que contenha corretamente os nomes respectivos das veias
de acordo com a numeração apresentada na figura:

1
4
2
5
3
6
7

A

B

C

D

E

1-Veia cefálica, 2-Veia cefálica acessória, 3-Veia cefálica,
4-Veia basílica, 5-Veia mediana do cotovelo, 6-Veia
basílica e 7-Veia intermediária do antebraço.
1-Veia cefálica, 2-Veia cefálica, 3-Veia cefálica acessória,
4-Veia basílica, 5-Veia mediana do cotovelo, 6-Veia
cefálica e 7-Veia intermediária do antebraço.
1-Veia cefálica, 2-Veia cefálica acessória, 3-Veia cefálica,
4-Veia basílica, 5-Veia mediana do antebraço, 6-Veia
basílica e 7-Veia intermediária do cotovelo.
1-Veia cefálica, 2-Veia basílica, 3-Veia cefálica, 4-Veia
basílica, 5-Veia mediana do cotovelo, 6-Veia cefálica
acessória e 7-Veia intermediária do antebraço.
1-Veia cefálica acessória, 2-Veia cefálica, 3-Veia mediana
do braço, 4-Veia basílica, 5-Veia mediana do cotovelo, 6Veia basílica e 7-Veia intermediária do antebraço.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para responder às questões de 26 a 31.
Amores fakes – ou quem é quem?
Há alguns anos minha autoestima andava no dedão do pé.
Sofrera uma rejeição terrível. Para compensar, me fartava de
chocolates. Tinha dificuldade até de viajar de avião, porque
minha barriga batia na poltrona da frente. Quando a gente
está mal, inventa bobagem. Era a época de ouro do Orkut.
Criei um fake, com um nome charmoso que não revelo nem
sob tortura. Pesquisei na internet. Capturei umas fotos lindas
de um ator pornô americano. Não usei as explícitas, minha
loucura não chegou a tanto. Botei as melhores sem camisa,
de sunga, até uma de terno e óculos. Imaginei uma biografia.
Meu fake era um jovem estudante de arquitetura que parou o
curso por falta de grana. Inscrevi-me nas comunidades em
que logicamente ele se abrigaria: de arquitetura, decoração,
filmes. E convidei gente para fazer “amizade”. Para minha
surpresa, todos topavam sem muitas perguntas. Dali a pouco
a página estava cheia, e os amigos atraíram outros contatos.
Nas mensagens pessoais, contava minha saga, falava sobre
minhas dificuldades financeiras, dizia buscar um grande
amor. Em pouco tempo, tinha uma legião de fãs de ambos os
sexos. Recebi dicas de empregos. Uma garota me convidou
para um fim de semana em Búzios. (Bem, não sei se era uma
jovenzinha, também podia estar me enganando.) Um paulista
fez confidências sobre sua picante vida amorosa e declarou
que eu era seu melhor amigo. Várias pessoas tentaram
marcar encontros. Fingia que topava, mas na última hora
dava uma desculpa. Por uma questão de princípio, nunca
deixei ninguém esperando. Finalmente, um booker de uma
agência de modelos me convidou para fotos. Eu me senti
realizado. Cheguei a me admirar no espelho, vitorioso:
– Consegui! Consegui! Fui convidado para ser modelo.
Passado o instante de glória suprema, refleti melhor:
– Mas o convite é para o fake. Aquele corpo não é o meu.
Só então percebi o grau de piração em que tinha entrado.
Aquele personagem já se tornara parte de mim. Reagia às
cantadas, aos elogios, como se fossem dirigidos a mim
mesmo. Só que, do outro lado do espelho, havia somente
meu velho eu. Para minha própria saúde mental, abandonei o
fake. Um amigo fez pior. Estava em crise no casamento.
Entrou em sites de relacionamento com um perfil falso.
Feminino. Fazia charme, viveu relacionamentos profundos.
– Cheguei a ter um envolvimento que durou seis meses. O
sujeito nunca suspeitou que eu também fosse homem. Já
falava em termos uma vida juntos!
É incrível pretender se casar com alguém que só se conhece
virtualmente. Mas acontece.
Meu amigo destruiu o perfil e superou a crise matrimonial.
Alguns atores globais, de nomes não revelados, se deram
mal. Um safado criou um fake de uma mulher sensual. Não
sei como fez tecnicamente, mas usou filmes pornográficos.
Os cativados “conversavam” com a câmera aberta. A mulher
interagia com stripteases e ofertas sexuais. O vigarista gravou
tudo. Inclusive o “entusiasmo” dos famosos. Mais tarde, eles
receberam o recado para depositar R$ 50 mil em determinada
conta. Ou os vídeos seriam expostos na internet. Conta-se
que muitos pagaram. Outros acabaram na web. Sem nunca
contar o que realmente aconteceu, para o mico não ser maior.
No mundo dos adolescentes, os fakes se tornaram um
problema. Garotas usam fotos de mulheres adultas, algumas
seminuas. Meninos, de rapazes malhados. Estabelecem
relacionamentos com pessoas acima de sua idade. Até
fingem relações amorosas. Discutem sexo. O encontro ao
vivo não acontece. Mesmo assim, são experiências que não
estão preparados para viver. Como aconteceu comigo,
fantasiam ser outra pessoa. Um educador diz:
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– É mais comum do que se pensa. Adolescentes e até
crianças se escondem atrás de fakes. Não é saudável.
Substituem as experiências dessa fase da vida por uma falsa,
virtual.
Redes sociais como o Facebook estipulam uma idade mínima
para participar. Com os fakes, a proibição torna-se nula. Viver
um personagem pode ser mais agradável que enfrentar os
desafios da realidade. Embora os adolescentes sejam mais
frágeis, isso vale para todas as idades. É um risco para o
equilíbrio psicológico. Reconheço que fiquei balançado ao
me relacionar por meio de um fake. Desisti. Optei pela vida
real. Às vezes, confesso, sinto saudades. Visito a página de
meu personagem. Anos depois, ainda há quem envie poesias
românticas ilustradas com rosas vermelhas.
Sem dúvida, provoquei algumas paixões.
Q ue st ão 2 6
De acordo com o texto, o narrador
A criou o perfil falso porque queria entender como
funcionavam as redes sociais.
B conheceu pessoalmente várias pessoas pela internet.
C criou vários perfis, inclusive um como mulher.
D abandonou o perfil falso depois que se conscientizou de
que estava se iludindo.
E deletou seu perfil e procurou viver de forma real.
Q ue st ão 2 7
Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto.
A O desequilíbrio psicológico só acontece com os jovens
que criam perfis falsos na internet.
B O narrador apresentou-se como ator pornô no site de
relacionamentos.
C Muitas pessoas relacionaram-se virtualmente com o
narrador, acreditando no seu perfil fake.
D O narrador encontrou resistência em fazer amizades pela
internet.
E O narrador teve problemas com gravações suas que
circularam na rede.
Q ue st ão 2 8
A frase “Capturei umas fotos lindas”, está corretamente
passada para a voz passiva analítica na alternativa:
A Umas fotos lindas eu capturei.
B Umas fotos lindas foram capturadas por mim.
C Umas fotos lindas são capturadas por mim.
D Umas fotos lindas foi capturada por mim.
E Umas lindas fotos serão capturadas por mim.
Q ue st ão 2 9
A palavra “finalmente” foi formada pelo processo de
A Derivação prefixal
B Derivação regressiva
C Derivação Sufixal
D Composição por Aglutinação
E Composição por Justaposição
Q ue st ão 3 0
No trecho, “Fingia que topava, mas na última hora dava uma
desculpa”, do ponto de vista morfológico, o termo em
destaque se classifica como:
A Pronome relativo
B Conjunção integrante
C Pronome oblíquo
D Sujeito
E Preposição
Q ue st ão 3 1
Em “Meu fake era um jovem estudante de arquitetura que
parou o curso por falta de grana.”, o trecho em destaque é
uma oração subordinada
A substantiva subjetiva.
B substantiva objetiva direta.
C substantiva completiva nominal.
D adjetiva restritiva.
E adjetiva explicativa.
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Texto para responder às questões 32 e 33.
Elementar, meu caro Watson
Sherlock Holmes e o Dr. Watson decidiram tirar férias
acampando na selva. Logo depois do jantar, foram dormir. No
meio da noite, Holmes acorda, gritando:
- Watson!
- O que foi, Holmes?
- Olhe para cima e me diga o que você vê.
- Eu vejo milhões de estrelas, Holmes.
- E o que você deduz disso?
- Bem, astronomicamente, que há milhões de galáxias e
potencialmente bilhões de planetas. Do ponto de vista
astrológico, eu observo que Saturno está em Áries. Do ponto
de vista teológico, que Deus é todo-poderoso e nós somos
insignificantes. Do ponto de vista meteorológico, suspeito que
teremos um dia maravilhoso amanhã.
Watson pensa um pouco, vira-se para Holmes e pergunta:
- E você, o que deduz disso?
Sherlock acende o cachimbo, dá uma longa baforada e
responde:
- Elementar, meu caro Watson: roubaram a nossa barraca.
Q ue st ão 3 2
Os verbos “vejo”, “há” e “é” estão conjugados no:
A pretérito perfeito do indicativo.
B pretérito mais-que-perfeito.
C presente do subjuntivo.
D futuro do presente.
E presente do indicativo.
Q ue st ão 3 3
Em “- E você, o que deduz disso?, a expressão destacada
pode ser substituída, sem perda de sentido, por:
A Conclui.
B Reduz.
C Informa.
D Incorpora.
E Ignora.
Q ue st ão 3 4
“______(mexer) com colher de pau. _______(untar) a
fôrma com margarina e _______(salpicar) açúcar.”
Ao empregar a 3ª pessoa do singular do modo imperativo, os
verbos indicados entre parênteses são, respectivamente:
A mexemos; untamos; salpicamos.
B mexai; untai; salpicai.
C mexeis; unteis; salpiqueis.
D mexa; unte; salpique.
E mexe; unta; salpica.
Q ue st ão 3 5
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
grafadas corretamente.
A atraz, através, quiser; obezidade.
B lambuzar, talvez, asperesa, cartaz.
C horisonte, azia, desmazelo, coalizão.
D vernis, razoável, menospresar, prazo.
E pobreza, palidez, magazine, concretizar.
Q ue st ão 3 6
Assinale a alternativa em que todas as palavras são
proparoxítonas.
A seja, tanto, como.
B método, análise, linguística.
C variedade, próprio, prática.
D amplos, modos, para.
E método, viável, ligadas.
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Q ue st ão 3 7
Dentre as frases abaixo, marque aquela em que há uso de
pronome possessivo:
A Pegou os processos com ele.
B Você precisa aprender as novas regras.
C A mãe chegou ontem de Londrina.
D O mal foi este: criar os filhos como príncipes.
E Nossa família veio assim que soube.

Q ue st ão 4 4
A intersecção de uma COLUNA com uma LINHA é chamada
de:
A CÉLULA
B CURSOR
C GRÁFICO
D MACRO
E SOMATÓRIA

Q ue st ão 3 8
Assinale
a
alternativa
que
respectivamente, as lacunas.

Q ue st ão 4 5
O que significa o símbolo ^ na planilha EXCEL?
A Porcentagem
B Divisão
C Subtração
D Adição
E Potência

completa,

correta

e

____________ as cópias do contrato. Consideramos _______
as cláusulas.
A Segue – claro
B Seguem – claro
C Seguem – clara
D Seguem – claras
E Segue – claras

Q ue st ão 4 6
Observe a imagem abaixo:

Q ue st ão 3 9
Assinale a alternativa correta quanto à concordância.
A Tratam-se de questões sociais.
B Vendeu-se todos os ingressos.
C Comentou-se as suas atitudes.
D Necessita-se de colaboradores.
E Avaliou-se os riscos.
Q ue st ão 4 0
Assinale
a
alternativa
que
completa,
respectivamente, as lacunas abaixo:

correta

e

As inscrições estarão abertas ___ partir de segunda e os
documentos deverão ser enviados ___ secretaria.
A a –a
B à–a
C há – a
D à–à
E a–à
INFORMÁTICA
Q ue st ão 4 1
O MS-WINDOWS é:
A Um sistema operacional.
B Um jogo de computador.
C Um programa antivírus.
D Um editor de textos.
E Uma planilha eletrônica.
Q ue st ão 4 2
Qual o nome da tela inicial do MS-WINDOWS, aquela tela
que podemos trocar o fundo por fotos ou cores?
A PAPEL DE PAREDE – WALL PAPER
B ÁREA DE TRABALHO - DESKTOP
C PAINEL DE CONTROLE
D GERENCIADOR DE DISPOSITIVOS
E LIXEIRA - RECYCLE BIN
Q ue st ão 4 3
A lixeira do MS-WINDOWS serve para:
A “Armazenar” temporariamente arquivos excluídos do
computador.
B “Armazenar” por tempo indeterminado arquivos
excluídos do pen drive.
C “Armazenar” todos os programas do computador.
D “Armazenar” automaticamente os arquivos de texto do
computador.
E “Armazenar” os vírus encontrados no computador.
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Qual fórmula foi utilizada na planilha acima para fazer a soma
dos valores da célula B2 até a célula B4?
A =B2+B3
B =B2+B3+B4 ou =SOMA(B2:B4)
C =B2*B3*B4 ou =SOMA(B2:B4)
D =B2*B3
E =B2/B3
Q ue st ão 4 7
Sobre “Meu computador” no Windows XP, avalie as
afirmativas abaixo:
I
Mostra o conteúdo do disquete, disco rígido, unidade de
CD-ROM e unidades de rede.
II Permite procurar e abrir arquivos e pastas.
III Permite alterar a configuração do mouse.
Está correto apenas o que se afirma em:
A I.
B II.
C I e II.
D I e III.
E II e III.
Q ue st ão 4 8
Sobre o Microsoft Excel 2007, analise as afirmativas abaixo:
I
No Excel, as fórmulas são equações que fazem cálculos
sobre valores na planilha.
II Para iniciar uma fórmula é necessário digitar o sinal de
igual.
III O sinal de operação “/” possui a função de multiplicar no
Excel.
Está incorreto apenas o que se afirma em:
A I.
B II.
C III.
D I e II.
E I e III.
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Q ue st ão 4 9
“No Windows XP, o _________ exibe a estrutura hierárquica
de arquivos, pastas e unidades no computador. Ele também
mostra as unidades de rede que foram mapeadas para letras
de unidades do computador.”
Preenche corretamente a lacuna do texto acima o exposto na
alternativa:
A Windows Explorer.
B Paint.
C WordPad.
D NotePad.
E Windows Movie Maker.
Q ue st ão 5 0
Para aumentar a vida útil da tela de um monitor ou para
decoração, o Windows XP apresenta um recurso que, após
um determinado período de tempo que o computador estiver
ocioso (determinado pelo usuário), ativa uma série de
animações, que podem ser figuras, fotos ou texto. Como se
chama esse recurso do Windows XP?
A Área de trabalho
B Resolução de tela
C Proteção de tela
D Apresentação de slides
E Hibernação
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FOLHA DE RASCUNHO
O Candidato poderá levar esta folha.
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução
total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob
quaisquer meios, sem permissão expressa do Grupo Makiyama.
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