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CARGO: ENFERMEIRO FISCAL
Texto I para responder às questões de 01 a 04.
A revolução digital
Texto e papel. Parceiros de uma história de êxitos. Pareciam feitos um para o outro.
Disse "pareciam", assim, com o verbo no passado, e já me explico: estão em processo de separação.
Secular, a união não ruirá do dia para a noite. Mas o divórcio virá, certo como o pôr-do-sol a cada fim de tarde.
O texto mantinha com o papel uma relação de dependência. A perpetuação da escrita parecia condicionada à
produção de celulose.
Súbito, a palavra descobriu um novo meio de propagação: o cristal líquido. Saem as árvores. Entram as nuvens
de elétrons.
A mudança conduz a veredas ainda inexploradas. De concreto há apenas a impressão de que, longe de
enfraquecer, a ebulição digital tonifica a escrita.
E isso é bom. Quando nos chega por um ouvido, a palavra costuma sair por outro. Vazando-nos pelos olhos, o
texto inunda de imagens a alma.
Em outras palavras: falada, a palavra perde-se nos desvãos da memória; impressa, desperta o cérebro,
produzindo uma circulação de ideias que gera novos textos.
A Internet é, por assim dizer, um livro interativo. Plugados à rede, somos, autores e leitores. Podemos visitar as
páginas de um clássico da literatura. Ou simplesmente arriscar textos próprios.
Otto Lara Resende costumava dizer que as pessoas haviam perdido o gosto pela troca de correspondências.
Antes de morrer, brindou-me com dois telefonemas. Em um deles prometeu: "Mando-te uma carta qualquer dia
desses".
Não sei se teve tempo de render-se ao computador. Creio que não. Mas, vivo, Otto estaria surpreso com a
popularização crescente do correio eletrônico.
O papel começa a experimentar o mesmo martírio imposto à pedra quando da descoberta do papiro. A era
digital está revolucionando o uso do texto. Estamos virando uma página. Ou, por outra, estamos pressionando a
tecla "enter".
(Souza, Josias de. A revolução digital. Folha de São Paulo, São Paulo, 6 de maio de 1996. Caderno Brasil, p. 2.)

01
Considere as afirmativas a seguir acerca das estratégias discursivas utilizadas no texto.
I. O termo que inicia a expressão "Mas o divórcio virá" indica que o período fará uma síntese dos argumentos
apresentados anteriormente.
II. Através da expressão "E isso é bom.", é estabelecida a retomada das ideias sobre o efeito da revolução digital
em relação à escrita.
III. a expressão "Em outras palavras" antecipa ao leitor que será apresentada uma nova explicação referente à
abordagem anterior.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) II.
C) I e II.
D) I e III.
E) II e III.

02
De acordo com as características de construção textual apresentadas, é correto afirmar que há o predomínio de
A) argumentação, pois o autor defende uma ideia, um ponto de vista.
B) exposição de fatos desvinculados de subjetividade, priorizando a informação.
C) descrição, pois o autor atua como observador, caracterizando o assunto tratado.
D) narração, o autor estabelece a sequência de fatos sucessivos ao introduzir o assunto.
E) instrução, a partir de comandos discursivos o autor apresenta orientações sobre o assunto.

03
O autor utiliza-se de uma linguagem figurada na construção das ideias do texto. Assinale o trecho em que tal
recurso NÃO é utilizado.
A) "Estamos virando uma página."
B) "Mando-te uma carta qualquer dia desses."
C) "Saem as árvores. Entram as nuvens de elétrons."
D) "Vazando-nos pelos olhos, o texto inunda de imagens a alma."
E) "O papel começa a experimentar o mesmo martírio imposto à pedra..."
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04
Em "A perpetuação da escrita parecia condicionada à produção de celulose." A ocorrência do sinal indicador de
crase justifica-se, pois, o(a)
A) verbo "parecer" possui transitividade indireta.
B) verbo "parecer" exige o uso da preposição "a".
C) palavra "produção" exige como antecedente a preposição "a".
D) expressão "produção de celulose" tem função de adjunto adnominal.
E) termo "condicionada" rege a preposição "a" e "produção" admite o artigo "a".
Texto II para responder às questões de 05 a 07.
Sopro de vida
Cientistas israelenses criam aparelho que detecta doenças graves pelo cheiro.
Uma espécie de bafômetro feito por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Israel será capaz de
detectar, apenas pelo hálito, alguns tipos de câncer, como de pulmão, cabeça e mama. E, em breve, também
poderá dizer se uma pessoa tem Alzheimer, Parkinson ou esclerose múltipla.
Batizada de Na-Nose (sigla em inglês para nariz nano-artificial), a tecnologia se baseia no fato de que, quando
estamos doentes, nosso metabolismo se altera e produzimos diferentes substâncias químicas, de acordo com o
problema. A diabetes em estágios avançados, por exemplo, é associada ao cheiro de acetona.
Mas foi ao saber que pessoas com os rins doentes exalam odor de amônia que o pesquisador Hossam Haick
teve a ideia do Na-Nose. "á inspiração veio dos estudos científicos que relatam a habilidade dos cães treinados de
cheirar melanoma ou lesões de pele", afirma o cientista, um dos 35 mais importantes do mundo segundo uma
publicação do MIT.
A expectativa é de que o equipamento chegue aos consultórios dentro de 3 a 4 anos, fazendo muitos
médicos e pacientes respirarem aliviados.
(Galileu, 10/2011.)

05
Os elementos de coesão textual são importantes na construção do texto, na retomada de ideias e fatos. Dentre
os termos grifados a seguir, o referente está corretamente indicado em
A) "... no fato de que..." - tecnologia
D) "Mas foi ao saber que pessoas..." - pessoas
B) "... que detecta doenças..." - aparelho
E) "... que o pesquisador Hossam Haick..." - amônia
C) "... que relatam a habilidade..." - inspiração

06
A expressão "... respirarem aliviados.’’ possui um sentido ambíguo no texto, pois,
A) indica uma amenização referente ao estresse enfrentado por profissionais da saúde diariamente.
B) demonstra que os pacientes poderão respirar melhor com o uso do aparelho em fase ainda de testes.
C) faz oposição à criação de um aparelho que ainda está em fase de testes e detecta doenças através da
respiração.
D) estabelece um jogo de ideias com a criação do aparelho que através do cheiro permite detectar doenças
através do cheiro.
E) o novo aparelho criado pelos cientistas a que se refere o texto permite uma considerável melhora na respiração
de pacientes portadores de doenças graves.

07
Tendo em vista o conteúdo textual apresentado, o objetivo principal do texto é apresentar fatos e informações.
A partir de tal pressuposto, indica-se como informação principal apresentada o(a)
A) relação do odor de amônia com doença renal.
B) capacidade de cães treinados para detectar alguns odores específicos.
C) participação de Israel em descobertas científicas de grande importância.
D) alteração do metabolismo no corpo humano quando existe alguma doença.
E) desenvolvimento de tecnologia capaz de detectar doenças através do odor.
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Texto III para responder às questões de 08 a 10.
A língua portuguesa é ambígua em alguns casos. No dicionário Houaiss, por exemplo, a palavra relaxado
caracteriza tanto os indivíduos descontraídos quanto aqueles negligentes. E até por causa desse encontro de
significados muita gente crê piamente que a displicência é sinônimo de calmaria. Todavia, isso não poderia estar
mais longe da realidade. "Priorizar certos assuntos, organizar-se e manter uma agenda dos eventos são passos
importantes para manter a serenidade", revela Ana Maria Rossi, psicóloga da Clínica de Stress e Biofeedback, em
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Afinal, aí estão enumerados jeitos simples de se preparar para enfrentar o
que vem ao longo do dia e, então, evitar surpresas desagradáveis ou instantes embaraçosos, dois fatores capazes
de alavancar os níveis de adrenalina no organismo. Mas que fique claro: a disciplina precisa ser acompanhada de
flexibilidade. "Ficar engessado também atrapalha, porque qualquer imprevisto pode desencadear nervosismo",
esclarece Ana Maria.
(Disponívelem: <http://saude.abril.com.br/edicoes/0335/>. Acesso em 14/11/2012.)

08
O trecho destacado "Priorizar certos assuntos, organizar-se e manter uma agenda dos eventos são passos
importantes para manter a serenidade" indica recurso que confere ao texto
A) subjetividade, relatando experiências pessoais.
B) diversidade de informações, já que extrapola o assunto principal.
C) maior credibilidade, uma vez que confirma a informação antecedente.
D) características de confidencialidade, pois se refere à fala de uma especialista.
E) informalidade, uma vez que a transcrição da fala da psicóloga demonstra o uso da linguagem informal.

09
Em "E até por causa desse encontro de significados muita gente crê piamente que a displicência é sinônimo de
calmaria. Todavia, isso não poderia estar mais longe da realidade.", os termos em destaque indicam,
respectivamente,
A) inclusão e oposição.
D) limitação e exclusão.
B) ênfase e explicação.
E) explicação e inclusão.
C) limitação e oposição.

10
Considere o excerto: "A língua portuguesa é ambígua em alguns casos. No dicionário Houaiss, por exemplo, a
palavra relaxado caracteriza tanto os indivíduos descontraídos quanto aqueles negligentes. E até por causa
desse encontro de significados muita gente crê piamente que a displicência é sinônimo de calmaria." Ao fazer a
adequação do texto à norma padrão, a concordância do verbo destacado é feita com
A) "língua".
B) "palavra".
C) "encontro".
D) "dicionário".
E) "indivíduos".

RACIOCÍNIO LÓGICO
11
A figura mostra um octógono regular inscrito em uma circunferência de centro C. O valor de x é
A) 120°.
B) 125°.
C) 135°.
D) 140°.
E) 145°.

12
Observe cada coluna e linha da tabela abaixo.
- 17
- 7
21

23
- 15
- 11

- 9
?
- 13

A soma dos algarismos do número que substitui corretamente a interrogação é
A) 7.
B) 8.
C) 9.
D) 10.
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13
Observe a sequência.

50, 46, 51, 45, 53, 49, 54, 48, 56, 52, 57, (?), 59, ...
O número que substitui corretamente a interrogação é
A) 49.
B) 50.
C) 51.

D) 52.

E) 53.

14
Num certo ano bissexto, a véspera do aniversário de Natália aconteceu no último dia do mês de fevereiro. Se a
primeira quinta-feira desse referido ano caiu no dia 4, então o aniversário de Natália aconteceu num(a)
A) terça-feira.
B) quinta-feira.
C) sexta-feira.
D) sábado.
E) domingo.

15
O carro de José estava vazando 0,73 litro de óleo por dia. Ao perceber o problema, ele resolveu consertá-lo.
Considere que no período de vazamento foram perdidos 67,890 litros de óleo. O número de horas que se
passaram desde o início do problema até o dia de seu conserto, no qual houve vazamento igual ao dos demais
dias, foi de
A) 2.230.
B) 2.232.
C) 2.240.
D) 2.242.
E) 2.244.

16
Abaixo encontram-se 3 figuras de mesma área, que foram divididas em partes iguais.

O resultado da sequência de operações entre as áreas hachuradas no interior das figuras é igual a
A)
11/12.
B) 12/13.
C) 13/10.
+
D) 13/12.
E) 15/11.

17
Cristiano foi a uma concessionária, onde pretendia comprar um carro que havia escolhido anteriormente, mas,
ao chegar na loja, viu um automóvel mais barato e resolveu comprá-lo. Sabe-se que a soma do triplo do preço
do carro mais caro com o dobro do preço do outro é igual a R$210.500,00, e a diferença de preço entre eles é
de R$3.500,00. Se ele comprou o carro mais barato e ganhou 10% de desconto, então Cristiano gastou
A) R$30.000,00.
B) R$32.000,00.
C) R$34.000,00.
D) R$36.000,00.
E) R$38.000,00.

18
Observe a sequência.

A soma dos valores de x e y é igual a
A) 30.
B) 32.

C) 35.

D) 40.
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19
Pedro fez uma viagem de 5 horas em seu carro, com velocidade média por hora mostrada na tabela abaixo.
1§ hora
2§ hora
3§ hora
4§ hora
5§ hora

90
92
88
85
95

km/h
km/h
km/h
km/h
km/h

A velocidade média, em m/s, que Pedro fez durante toda viagem foi
A) 20.
B) 22.
C) 25.
D) 28.

E) 30.

20
Mauro participou de uma corrida, na qual havia 12 competidores, e chegou na 4^ posição. De quantas maneiras
os outros competidores podem ter sido classificados nos 3 primeiros lugares?
A) 850
B )860
C ) 920
D )940
E) 990

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21
De acordo com a Lei n° 5.905/73, de 12 de julho de 1973, os membros dos Conselhos Regionais de Enfermagem
e respectivos suplentes são escolhidos através de
A) concurso público.
D) eleição por voto pessoal, secreto e obrigatório.
B) contratação temporária.
E) indicação do Conselho Federal de Enfermagem.
C) processo seletivo interno.

22
O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem é composto por um mínimo de 5 a um máximo de 21
Conselheiros efetivos, e outros tantos suplentes, de nacionalidade brasileira, na seguinte proporção
A) 50% de Enfermeiros e 50% de Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem.
B) 2/3 de Enfermeiros e 1/3 de Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem.
C) 3/4 de Enfermeiros e 1/4 de Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem.
D) 3/5 de Enfermeiros e 2/5 de Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem.
E) 1/3 de Enfermeiros e 2/3 de Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem.

23
O órgão do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem que é convocado pelo Presidente do COFEN
para eleger os Conselheiros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Enfermagem é
A) Assembleia de Presidentes.
D) Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.
B) Assembleia dos Delegados Regionais.
E) Plenário dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
C) Assembleia Geral dos Conselhos Regionais

24
Com a Lei n° 8.967/94, o parágrafo único do Art. 23 da Lei n° 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação de
exercício da enfermagem, passou a vigorar com a seguinte redação:
"É assegurado a o s ____________________________, admitidos antes da vigência desta Lei, o exercício das
atividades____________________________, observado o disposto em seu artigo 15."
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente a afirmativa anterior.
A) Enfermeiros / de obstetriz
B) Parteiros / de execução do parto natural
C) Auxiliares de Enfermagem / básicas da enfermagem
D) Atendentes de Enfermagem / elementares da enfermagem
E) Agentes Comunitários de Saúde / de aferição dos sinais vitais
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25
De acordo com o Art. 4° da Resolução COFEN n° 370/2010, a competência no processo ético-disciplinar será
determinada inicialmente, por regra, pelo(a)
A) lugar da infração.
D) lugar de inscrição do profissional.
B) prerrogativa de função.
E) local de residência do profissional.
C) tempo de exercício profissional.

26
O ato do processo ético -disciplinar da enfermagem pelo qual se chama o denunciado ao processo para defenderse denomina-se
A) citação.
D) convocação.
B) intimação.
E) carta precatória.
C) notificação.

27
Sobre as competências da comissão de instrução do processo ético disciplinar da enfermagem, analise as
afirmativas.
I. Ouvir as partes e as testemunhas, em audiência previamente marcada.
II. Colher todas as provas necessárias para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias.
III. Indicar, no relatório final da comissão, a penalidade a ser imposta.
IV. Solicitar perícias consideradas necessárias à perfeita instrução do processo e à busca da verdade real dos
fatos.
V. Proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas, bem como à acareação, quando necessário.
Estão corretas as alternativas
A) I, III e IV, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
B) I, II, III e V, apenas.
E) I, II, III, IV e V, apenas.
C) I, II, IV e V, apenas.

28
Desconsiderando os impedimentos reconhecidos, poderão ser testemunhas no processo ético-disciplinar da
enfermagem
A) qualquer pessoa.
D) apenas os envolvidos na ocorrência.
B) apenas pacientes.
E) somente profissionais de enfermagem.
C) somente enfermeiros.

29
A pretensão à punibilidade das infrações ético-disciplinares, contadas da data de ocorrência do fato, prescreve
em
A) 1 ano.
B) 2 anos.
C) 5 anos.
D) 10 anos.
E) 20 anos.

30
Considerando as infrações e penalidades referentes ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE),
marque a alternativa correta.
A) A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos antecedentes do infrator.
B) A infração ética é caracterizada pela inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
C) A penalidade referente à cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Regional de
Enfermagem.
D) Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando
cometida por outrem.
E) Considera-se infração disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou
inobservância às disposições do CEPE.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Leia o trecho para responder às questões de 31 a 33.
A reeleição do atual presidente dos Estados Unidos, o democrata Barack Obama, foi destaque na imprensa
mundial. Os sites dos principais jornais e televisões do mundo trazem nesta quarta-feira (07/11/2012) o resultado
das eleições americanas como manchete. Nos Estados Unidos, o “New York Times" chamou a noite de terça-feira de
"noite de Obama", destacando a margem apertada da vitória de Obama no voto popular. O “Washington P o sf
anunciou "um segundo mandato", assim como o “Wall Street Journal", e o “USA Today disse que Obama "fez
história outra vez". No Reino Unido, a recepção da vitória de Obama foi menos entusiasmada. O "Financial Times"
falava sobre a festa dos democratas nas ruas americanas e o "Guardian" falava sobre o discurso de vitória de Barack
Obama, que prometeu que "o melhor ainda está por vir".
(Folha online - www.folha.uol.com.br - 07/11/2012.)

31
Sobre o processo eleitoral mencionado no texto é correto afirmar que
A) as prévias acontecem em cada estado, quando apenas os delegados escolhem o candidato de sua preferência
para representar o partido nas eleições.
B) cada estado tem 50 delegados que votam nas convenções para a escolha dos pré-candidatos à presidência dos
EUA que, em seguida, vão à votação popular.
C) como no Brasil, as eleições norte-americanas são realizadas de forma digital e os eleitores devem obrigatoriamente
apresentar-se nas sessões para votação.
D) os EUA, berço da democracia mundial, realizam eleições diretas de quatro em quatro anos para prefeitos,
deputados, governadores, senadores e presidente.
E) nas eleições presidenciais nos EUA são os delegados, orientados pelo voto da maioria da população de seu
Estado de origem, que elegem o presidente.

32
Para se reeleger presidente dos EUA, Barack Obama protagonizou uma disputa acirrada com o republicano
Mitt Romney. Há quatro anos, para se eleger, o democrata derrotou o(a) republicano(a)
A) George W. Bush.
D) Rudolph Giuliani.
B) Hillary Clinton.
E) Sarah Palin.
C) John McCain.

33
Qual foi a posição do governo brasileiro no que diz respeito às eleições mencionadas no texto?
A) Agiu com indiferença ao processo, não se manifestando após o resultado, por considerá-lo injusto.
B) Apoiou publicamente Obama por considerar suas propostas mais adequadas à política externa brasileira.
C) Manteve uma postura discreta durante o processo eleitoral, manifestando-se satisfatoriamente a reeleição.
D) Participou ativamente a favor do candidato reeleito por acreditar que sua vitória traria benefícios para o Brasil.
E) Posicionou-se a favor de Romney por fazer oposição às políticas bélicas e protecionistas do atual governo
norte-americano.

34
Uma das maiores atrações de entretenimento da televisão brasileira, as telenovas, muitas vezes, mesclam
ficção e realidade, trazendo à tona momentos importantes da história do Brasil, como vem ocorrendo na
produção da TV Globo denominada "Lado a Lado". Incluído no enredo desta novela de época está o movimento
conhecido como "Revolta da Chibata" ocorrido no Rio de Janeiro, no início do século XX, quando
A) educadores das principais cidades do Brasil, no início do século XX, manifestaram-se contra o uso da chibata nas
escolas.
B) escravos se revoltaram nas fazendas de Minas Gerais e São Paulo, tomaram as casas grandes, exigindo melhores
condições de vida.
C) integrantes do Exército, Marinha e Aeronáutica realizaram a primeira grande greve do Brasil reivindicando
melhores salários.
D) liderados por um negro, João Cândido, os marinheiros reivindicavam o fim dos castigos físicos e melhores
condições no trabalho.
E) negros alforriados tomaram o centro da capital federal, Rio de Janeiro, contra os maus tratos que foram
submetidos após a escravidão.
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35
"O Brasil dá início a uma série de grandes eventos internacionais esportivos que culminam nas Olimpíadas de
2016, realizadas no Rio de Janeiro. Este ano, já acontece o primeiro destes eventos internacionais que terá sua
abertura em junho na capital federal e a partida de encerramento no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
As sedes serão em Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e Recife." Trata-se da
A) Copa América.
D) Copa do Mundo de Futebol.
B) Paraolimpíadas.
E) Liga dos Campeões da UEFA.
C) Copa das Confederações.
Leia o trecho para responder às questões de 36 a 38.
A corrida pela descoberta de exoplanetas está rendendo frutos. Tecnologias cada vez mais avançadas e um
número crescente de cientistas engajados nesse campo da astronomia têm contribuído para o aumento de
candidatos à "vida extraterrestre". O mais novo da lista é o HD 40307 g, localizado na constelação de Pictor, a
insignificantes 44 anos-luz da Terra. Nem as ressalvas mais céticas conseguiram ofuscar o entusiasmo com que a
descoberta foi anunciada pelo grupo de pesquisadores europeus do RoPACS (Planetas Rochosos ao Redor de
Estrelas Frias, na sigla em inglês), responsáveis pelo estudo.
(Revista ISTOÉ - Edição ns 2244,14/11/2012, p. 23.)

36
A euforia com a descoberta deste planeta se dá pela
A) indicação de existir seres vivos.
B) comprovada existência de água.
C) homogenia de tamanho com a Terra.

D) semelhança de condições com a Terra.
E) rotação em torno de estrela idêntica ao Sol.

37
O conjunto de corpos celestes que giram em torno do Sol, sob a influência de sua força gravitacional, passou
por uma mudança em agosto de 2006, quando uma reclassificação reconheceu apenas oito planetas. Passou a
ser considerado planeta-anão
A) Júpiter.
B) Marte.
C) Mercúrio.
D) Plutão.
E) Saturno.

38
Sobre a localização da Terra no universo é correto afirmar que, EXCETO:
A) A Lua, satélite natural da Terra, é o quinto maior satélite do Sistema Solar.
B) A Terra é um corpo que orbita uma estrela, incapacitado de emitir luz própria.
C) A Terra é um planeta do Sistema Solar que faz sua rota em torno da estrela Sol.
D) Nosso planeta está próximo à Via Láctea, maior galáxia já descoberta no universo.
E) Está localizada na Via Láctea, uma das milhões de galáxias existentes, como Andrômeda.

39
"As duas maiores potências do planeta definiram, no final de 2012, a direção política para 2013. Enquanto os
EUA reelegeram Barack Obama para presidente, o (a )__________________ terá como presidente, a partir de
m arço,_____________________consagrado no 18° Congresso do Partido Comunista deste país." Assinale a
alternativa que completa correta e respectivamente a afirmativa anterior.
A) Alemanha / Christian Wulff
D) Grã-Bretanha / David Cameron
B) China / Xi Jinping
E) Japão / Yoshihiko Noda
C) França / François Hollande

40
A Petrobras Biocombustível e o Ministério da Pesca firmaram uma parceria para intensificar os estudos para, a
partir das vísceras, extrair o óleo de peixe. A ideia é que o subproduto do pescado passe a integrar o grupo de
produtos que o Brasil transforma em biodiesel. Hoje, grande parte da produção de biodiesel no país vem da
região Centro-Oeste, tendo como matéria-prima o(a)
A) soja.
B) algodão.
C) girassol.
D) mamona.
E) sebo bovino.
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PROVA DISCURSIVA
ORIENTAÇÕES GERAIS
> A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma redação.
> Para a redação da Prova Discursiva, o candidato deverá formular texto com extensão máxima de 30 (trinta)
linhas, em que conste resposta concisa, atendo-se ao tema proposto.
> A Prova Discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente e
de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em
caso de candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência que o impossibilite de redigir textos, como
também no caso de candidato que solicitou atendimento especial para este fim, nos termos do Edital n°
001/2012. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAN devidamente treinado, para o
qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
> O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de fuga ao tema, de não haver texto, de
manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado no item anterior, bem como no
caso de identificação em local indevido.
> Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local
apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida.
> A Prova Discursiva terá o valor de 40 (quarenta) pontos. Para efeito de avaliação serão considerados os
seguintes elementos:
ELEM EN TO S DE A V A LIA ÇÃ O D A PR O V A D ISC U R SIV A (RED A ÇÃ O )
C ritérios

Elem entos da A valiação

A sp ecto s Form ais e
A sp ecto s Textu ais

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão,
paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias.
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem do desenvolvimento e conteúdo
programático propostos.

A sp ecto s Técn ico s
TO T A L DE PO N TO S

To tal de pontos
por critério
25 pontos
15 pontos
40 pontos

Texto I
Tecnologia e saúde: saiba como será o futuro da medicina
A evolução tecnológica sempre busca melhorar a vida dos seres humanos, seja com um computador mais
inteligente ou novas funções no automóvel. Já quando o assunto é medicina, sempre pensamos em novos
medicamentos ou estudos científicos. No entanto, este é um tema que pode ir mais longe. Atualmente, existem
tecnologias que estão revolucionando a medicina e podem se tornar bastante comuns em um futuro bem
próximo. São desde exames feitos remotamente com toda eficiência de um laboratório até aparelhos que
monitoram uma gravidez de alto risco mesmo longe do hospital.
Outra tendência para o setor de saúde é o gerenciamento de todos os processos hospitalares de forma
integrada, desde a admissão do paciente até sua saída. A ideia é que os dados dos pacientes, como resultados de
exames, medicamentos receitados e qualquer outra informação relevante, sejam armazenados em um banco de
dados e acessível, inclusive, pelos próprios doentes. Uma solução desenvolvida pela T-Systems na Áustria e
implementada em 270 clínicas na Europa possibilitam que médicos e pacientes vejam seu prontuário atualizado
em iPhones, iPads e iPods.
"Imagine que uma pessoa está internada tomando penicilina e uma enfermeira chega no quarto do paciente
com uma ampola de bezetacil. Automaticamente um alarme soaria, avisando que aquele remédio não
corresponde ao prontuário daquele paciente. Estas soluções evitariam até erro humano", comenta Luiz Carlos
Hirayama, responsável pelo desenvolvimento de negócios da T-Systems.
(Disponível em: <http://olhardigital.uol.com.br/produtos/digital_news/noticias/a-evolucao-da-telemedicina>. Adaptado.)
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Texto II
O lado negro dos aadaets
É difícil imaginar a vida sem eles. Mas computadores, smartphones, tablets e demais eletrônicos também têm
um lado ruim: sua produção polui, esgota os recursos naturais e, em alguns casos, envolve até trabalho infantil.

LIXO ELETRÓNICO
DE ONDE .ELE VEM:

IMPACTO
AMBIENTAL

APARELHOS DE TV

137 m il to n /a n o
GELADEIRAS

V

■

mm

~

115 m il to n /a n o

^ 1 4 0 MILH0E8

CONDIÇOES
DE TRABALHO

ISS 600$f

de to n e la d a s

5 , 4 M IL

tfffí

Reino Unido
França
Suécia

de 2,9 milhões de habitantes,

A fabricação de gadgets
tam bém gasta m uita água
PARA PRODUZIR:

237
LITR O S»: LITROS
DE AGUA

112mil

Mas o lixo eletrônico

Itália
Alemanha
Quênia
Jganda

MENORES DE IDADE
TRABALHANDO PARA A APPLE
GHINA:
ESSE NUMERO CAIU PARA EM 2011.

M

bsses problem as levaram
os operários a se revoltar
150funcionários 4aFoxccnn(queéumadas
maioresfábricas daChinaemontaosgadgets

14 TRABALHADORES

TOTAL APROXIMADO
RS 8 0 MIL

DESSA EMPRES

(Organização Mundial da Saúde: Apple Supplier Responsibility - 2012 Progress Report: Apple Supplier Responsibility - 2011
Progress Report: Teleco - Inteligência em Telecomunicações; Juniper Research; US Energy Information Administration;
United States Environmental Protection Agency; WaterWise - Hidden Waters; Unep/Recycling - From E-Waste to Resources.
Superinteressante. Dezembro/2012.)

Texto III
"Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo; muitos correrão de uma parte para
outra, e a ciência se multiplicará."
(BíbliaSagrada. Daniel 12:4.)
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O avanço da tecnologia trouxe, e ainda trará, muitos avanços, especialmente na área da saúde. Entretanto,
não há como negar que junto com todos esses benefícios, grandes problemas de ordem ambiental e até social
compõem o pacote do avanço científico. Considerando os textos anteriores como motivadores, redija um texto
dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema:

"A tecnologia a serviço da saúde: equilíbrio entre os benefícios e impactos negativos do avanço
tecnológico na sociedade."
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REDAÇÃO
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
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados
em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2.

Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio digital, etc.

3.

Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e
Folha de Resposta (Prova Discursiva).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao
sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o
fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.
7. Serão aplicadas provas escritas discursivas para todos os cargos constituída de 1 (uma) redação.
8. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma
única resposta correta.
9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de
Respostas (Gabarito) e Folha de Resposta (Prova Discursiva) que lhe foi fornecido, estão corretos. Caso os
dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o candidato
deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
11. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de
sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do
local de aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue,
deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e
pelo coordenador da unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no
site www.idecan.org.br. às 15h00min do dia útil subsequente ao da realização da prova escrita.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá
de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no
link correlato ao Concurso Público no site www.idecan.org.br.
- A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição
de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao
IDECAN, conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br. no link correspondente ao Concurso Público.

