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1. Você receberáá do fiscal de saala:
a) uma folha de respostas destinada
d
à marcação das resp
postas
das questõ
ões objetivas;
b) esse cadeerno de prova contendo 60 (sessenta) queestões
objetivas, cada qual com
m cinco altern
nativas de resp
postas
(A, B, C, D e E).
2. Verifique se seu caderno está
e
completo, sem repetiçãão de
questões ou falhas.
f
Caso contrário, notifique imediatameente o
fiscal de sala para
p
que sejam tomadas as deevidas providências.
3. As questões objetivas
o
são identificadas
i
pelo número situado
acima do seu enunciado.
e
4. Ao receber as folhas de respo
ostas da prova objetiva você deve:
d

nto das resposttas da prova objetiva,
o
de intteira
6. O preenchimen
re
esponsabilidade do candidatto, deverá ser feito com can
neta
esferográfica
e
dee tinta indeléveel de cor preta ou azul. Não será
s
permitida
p
a trocca da folha de respostas por erro
e do candidaato.
7. O tempo disp
ponível para a realização da prova é de
4 (quatro) horas, já incluído o tempo para a marcação da fo
olha
de
d respostas da prova objetivaa.
8. Reserve
R
tempo
o suficiente p
para o preencchimento de suas
s
re
espostas. Parra fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marccações realizad
das nas folhass de
re
espostas da prova
p
objetivaa, não sendo permitido anotar
in
nformações reelativas às suas respostas em
m qualquer outro
meio
m que não seeja o próprio caaderno de provas.

a) conferir seus
s
dados pessoais, em especial
e
seu nome,
n
número de
d inscrição e o número do documentto de
identidadee;

9. Somente
S
após decorridas
d
duaas horas do iníício da prova você
v
poderá
p
retirar‐se da sala dee prova, contudo sem levaar o
caderno de provvas.

b) ler atentaamente as insttruções para o preenchimen
nto da
folha de reespostas;

10. Somente
S
no deccorrer dos últim
mos sessenta minutos
m
do perííodo
da
d prova, você poderá retirar‐‐se da sala levaando o caderno
o de
provas.
p

c) marcar naas folhas de resspostas da provva objetiva o campo
c
relativo à confirmação do
d tipo/cor dee prova, conforrme o
caderno que você recebeeu;
d) assinar seeu nome, apen
nas nos espaços reservados,, com
caneta esfferográfica de tinta
t
azul ou preeta.
5. Durante a apliicação da provaa não será perm
mitido:
a) qualquer tipo
t
de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da
d cadeira sem
m a devida auto
orização do fisccal de
sala;
c) portar ap
parelhos eletrô
ônicos, tais co
omo bipe, telefone
celular, aggenda eletrôniica, notebook, palmtop, receeptor,
gravador, máquina de caalcular, máquin
na fotográfica digital,
d
controle de
d alarme de carro etc., bem como relóggio de
qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer
q
acessórios
de chapelaaria, tais como
o chapéu, boné, gorro etc. e, ainda,
a
lápis, lapisseira (grafite), corretor
c
líquido
o e/ou borrach
ha. Tal
infração poderá acarretar a elimin
nação sumária do
candidato.

11. Ao
A terminar a prova,
p
entreguee a folha de resspostas ao fiscaal da
sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entreegar,
d concurso.
será eliminado do
12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na
fo
olha de resposttas.
13. Os
O candidatos poderão
p
ser su
ubmetidos a sisstema de deteccção
de
d metais quando do ingresso
o e da saída de sanitários duraante
a realização dass provas. Ao sair da sala, ao té
érmino da provva, o
candidato não poderá
p
usar o saanitário.
14. Os
O gabaritos preliminares das provas objetivas seerão
divulgados
d
no dia 17/09/2
2013, no end
dereço eletrônico
www.fgv.br/fgv
w
projetos/concu
ursos/fps.
15. O prazo para interposição d
de recursos co
ontra os gabaritos
preliminares
p
será das 0h00m
min do dia 18
8/09/2013 atéé às
23h59min
2
do dia 19/09/2013
3, observado o horário oficial,, no
endereço
e
www
w.fgv.br/fgvpro
ojetos/concurso
os/fps, por meio
m
do
d Sistema Eletrrônico de Interp
posição de Recurso.
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Língua Portuguesa
Texto 1
Até 73% dos erros cometidos em
hospitais no país são evitáveis
Até 73% dos erros que acontecem dentro de hospitais
brasileiros, como medicações trocadas ou operação de membros
errados, poderiam ser evitados.
É o que apontam estudos da Fiocruz apresentados no
QualiHosp (congresso de qualidade em serviços de saúde) e que
ajudaram o Ministério da Saúde a criar novas normas de
segurança hospitalar que passam a valer a partir de 2014.
As pesquisas, feitas em dois hospitais públicos do Rio,
encontraram uma incidência média de 8,4% de eventos adversos,
semelhante aos índices internacionais.
No Brasil, no entanto, é alto o índice de problemas evitáveis:
de 66,7% a 73%. Em outros países, a incidência variou de 27%
(França) a 51% (Austrália). Em números absolutos, isso significa
que, em 2008, dos 11,1 milhões de internados no SUS, 563 mil
foram vítimas de erros evitáveis.
Para Walter Mendes, pesquisador da Fiocruz e consultor do
comitê do programa de segurança do paciente, embora haja
limitações metodológicas ao extrapolar os resultados para o resto
do país, os estudos indicam a magnitude do problema.
"É um quadro barra pesada. Nos países desenvolvidos,
existem políticas de segurança bem consolidadas. Aqui estamos
acordando com um pouco de atraso", diz ele.
(Cláudia Collucci. Folha de São Paulo, 29/07/2013.)

01
“Até 73% dos erros que acontecem dentro de hospitais brasileiros,
como medicações trocadas ou operação de membros errados,
poderiam ser evitados”. Nesse segmento inicial do texto, o
vocábulo como tem o valor de
(A) exemplificação, equivalente a “por exemplo”.
(B) explicação, equivalente a “ou seja”.
(C) comparação, equivalente a “tal qual”.
(D) conclusão, equivalente a “portanto”.
(E) retificação, equivalente a “ou melhor”.

02
O vocábulo “QualiHosp” foi formado por:
(A) derivação sufixal, como “hospitalar”.
(B) parassíntese, como “anoitecer”.
(C) justaposição, como “passatempo”.
(D) aglutinação, como “planalto”.
(E) abreviação, como BNDES.

03
Assinale a alternativa que apresenta a consequência de maior
valor provocada pelo estudo realizado pela Fiocruz.
(A) Mostrou claramente a incompetência de nossa administração
na saúde.
(B) Demonstrou que os hospitais públicos são piores que os
privados.
(C) Provocou uma mudança nas normas de segurança hospitalar.
(D) Localizou especificamente onde estão os maiores problemas.
(E) Comprovou que nossa situação hospitalar é semelhante à de
outros países.

Nível Médio – Telefonista
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04
“...novas normas de segurança hospitalar que passam a valer a
partir de 2014”. Com a expressão “passam a valer a partir de
2014”, o autor quer mostrar que
(A) as normas já existem, mas não são seguidas.
(B) as normas só serão cobradas a partir de 2014.
(C) as novas normas terão vigência a partir de 2014.
(D) as novas normas foram implantadas há pouco tempo.
(E) as novas normas nunca serão implantadas.

05
No início do quarto parágrafo está presente a conjunção
“no entanto”, de valor adversativo, que opõe os seguintes
elementos do texto
(A) índices semelhantes aos internacionais X alto índice de
problemas evitáveis.
(B) novas normas de segurança X a partir de 2014.
(C) incidência média de 8,4% X índices internacionais.
(D) eventos adversos X problemas evitáveis.
(E) hospitais públicos do Rio X hospitais da França e da Austrália.

06
“Para Walter Mendes, pesquisador da Fiocruz e consultor do
comitê do programa de segurança do paciente, embora haja
limitações metodológicas ao extrapolar os resultados para o resto
do país, os estudos indicam a magnitude do problema”.
Nesse segmento do texto, o pesquisador aponta para uma
possível falha da pesquisa, que é a
(A) comparação inadequada.
(B) amplitude descomunal.
(C) conclusão inexpressiva.
(D) generalização excessiva.
(E) simplificação exagerada.

07
As duas primeiras vírgulas do segmento “Para Walter Mendes,
pesquisador da Fiocruz e consultor do comitê do programa de
segurança do paciente, embora haja limitações metodológicas...”
se justificam porque
(A) destacam um vocativo.
(B) mostram um aposto.
(C) indicam uma inversão da frase.
(D) compõem uma enumeração.
(E) separam orações.

08
A presença das palavras do pesquisador no texto indicam a
seguinte função textual:
(A) desmentir o que havia sido dito anteriormente.
(B) defender os métodos utilizados na pesquisa.
(C) desvalorizar os resultados apresentados.
(D) dar credibilidade à pesquisa apresentada.
(E) criticar alguns aspectos da pesquisa.

09
“É um quadro barra pesada. Nos países desenvolvidos, existem
políticas de segurança bem consolidadas. Aqui estamos
acordando com um pouco de atraso”.
Nesse segmento do texto usam‐se aspas para
(A) destacar um elemento importante.
(B) indicar que há erros gramaticais no segmento.
(C) criticar o que foi dito pelo pesquisador.
(D) mostrar que se trata de uma ironia.
(E) marcar a fala de outra pessoa no texto.
Tipo 1 – Cor Branca – Página 3
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alise as informações a seguir e responda às questões 14 e 15.
Ana

A linguagem do peesquisador pod
de ser caracterizzada como
(A) formal
(B) coloquial
(C) regional
(D) erudita
(E) técnica

11
“É um quadro baarra pesada. No
os países desenvolvidos, existem
políticas de seggurança bem consolidadass. Aqui estamos
ordando com um
m pouco de atrraso”.
aco
Sob
bre os componentes desse segmento do texto, assinalle a
afirrmativa incorre
eta.
(A) A palavra “qua
adro” se refere ao resultado global
g
da pesquisa.
(B) A expressão “b
barra pesada” tem
t
valor semâântico negativo
o.
(C) O termo “paísses desenvolvido
os” não inclui o Brasil.
(D) O termo “polítticas de seguran
nça” equivale a “políticas segurras”.
(E) O adjetivo “co
onsolidadas” se refere ao term
mo “políticas”.

12
“Pa
ara Walter Meendes, pesquisa
ador da Fiocru
uz e consultorr do
com
mitê do progra
ama de segura
ança do pacieente, embora haja
h
limitações metodo
ológicas ao extrrapolar os resulltados para o reesto
do país...”.
d texto o conectivo “embora
a” só não equivale
Nessse segmento do
sem
manticamente a
(A) mesmo que
(B) ainda que
(C) apesar de
(D) se bem que
(E) assim que

13
Anaalise a charge a seguir.

14

A partir
p
da chargee, analise as afirrmativas a segu
uir.
I. A comicidade da charge é criada
c
a partirr da polissemiaa do
vocábulo “faltta”.
II. As reticênciass, ao final da fala da enfermeira, pretend
dem
indicar que falltam ainda outrras coisas, não mencionadas.
III. O “caos”, no título da chaarge, é confirm
mado pela falaa da
enfermeira diaante do problem
ma apresentado pelo pacientee.
Asssinale:
(A) se todas as afiirmativas estiveerem corretas.
(B) se apenas as afirmativas
a
I e III estiverem corrretas.
a
II e III estiverem co
orretas.
(C) se apenas as afirmativas
(D) se apenas as afirmativas
a
I e II estiverem corretas.
(E) se apenas a affirmativa II estivver correta.
Níveel Médio – Telefo
onista

Anaalisando os dad
dos onde aconttecem eventos adversos, assinale
a affirmativa correta.
(A) As enfermariaas são locais peerigosos, já que aí ocorrem mais
m
eventos adverrsos que em tod
dos os outros lo
ocais reunidos.
(B) Nas unidades de tratamento
o intensivo (UTI), o percentuaal de
eventos adveersos é menorr em função de
d receber meenor
número de paacientes.
(C) As autoridadees encarregadass da gestão hosspitalar devem dar
especial atençção a todos os ccomponentes das
d enfermariass.
(D) O índice de eventos adverso
os catalogados como “outros” se
refere a problemas de saúdee não identificad
dos.
(E) Os centros cirúrgicos são o
os locais mais protegidos contra
eventos adverrsos.

15
Observando‐se o gráfico, vêê‐se que o maior probleema
con
nstatado, em reelação ao Brasil, é que
(A) quanto maior a incidência, m
maior a evitabilidade.
(B) quanto menorr a incidência, m
menor a evitabilidade.
(C) quanto maior a incidência, m
menor a evitabilidade.
(D) a incidência é maior do que n
nos outros países citados.
(E) a evitabilidadee é maior, aindaa que a incidên
ncia seja pequen
na.

Tipo 1 – Co
or Branca – Págin
na 4
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Con
nsidere a sequência infinita de
d letras que mantém
m
semprre o
meesmo padrão dee repetição.
“ OESANGUEDOESANGUEDOESANGUEDOESAN...”
“D
Nesssa sequência, a posição 2013
3 é ocupada pela letra
(A) S.
(B) A.
(C) N.
(D) G.
(E) U.

FGV ‐ Projeetos

20
No sistema ABO de
d classificação de grupos sanguíneos, há quatro
gru
upos sanguíneos: A, B, AB e O.
Con
nsiderando‐se apenas a compatibilidad
de dos glóbulos
verrmelhos, caraacterística dessse sistema de classificaação
san
nguínea, indivíd
duos com sangue de um determinado grrupo
san
nguíneo podem
m doar para ind
divíduos do me
esmo grupo. Além
A
dissso, a figura a seguir mostraa a compatibilidade de glóbulos
verrmelhos entre doadores e reeceptores de grupos
g
sanguín
neos
dife
erentes, onde as setas utilizadas partem
m de doadorees e
che
egam a recepto
ores.

17
Em um depósito
o há apenas bolsas de sangue
s
dos tipos
san
nguíneos A e O armazenadas em
e sequência conforme
c
sugerido
a seeguir:
A
A2572,
A2573, A2574,
A
..., A282
21
O
O1878,
O1879, O1880,
O
..., O2013
Sab
be‐se que cadaa uma das duass sequências seegue a ordem dos
núm
meros naturais sem faltas ou multiplicidades
m
.
A quantidade
q
de bolsas
b
de sangu
ue nesse depósiito é
(A) 384.
(B) 385.
(C) 386.
(D) 387.
(E) 388.

18
Um
m círculo de área
á
igual a A metros quaadrados tem uma
u
circcunferência de comprimento igual a P metros.
Um
m círculo cuja circunferênciaa tem comprim
mento igual a 2P
meetros tem área, em metros quaadrados, igual a
(A) A/4.
(B) A/2.
(C) A.
(D) 2A.
(E) 4A.

Nass tabelas a seeguir, cada S (sim) ou N (n
não) indica se um
indivíduo do grupo sanguíneo daa linha correspo
ondente pode doar
d
(S) ou não (N) san
ngue para um indivíduo do grupo sanguíneo
o da
coluna correspond
dente.
A tabela que mostra
m
corretam
mente as com
mpatibilidades dos
os entre doadores e receptore
es é:
glóbulos vermelho

(A)

(B)

19
“O volume total de sangue a ser doado não pod
de exceder 8 mLL/kg
de peso para as mulheres
m
e 9 mL/kg
m
de peso para
p
os homens. O
a
para uma
u
doação é de
d 450 mL ± 50 mL,
volume máximo admitido
aoss quais podem ser acrescidoss até 30 mL pa
ara realização dos
exa
ames laboratoriiais exigidos peelas leis e norma
as técnicas.”

(C)

(http://www.prosangue.sp.gov.br/artigos/curiosidaades)

Um
m homem doo
ou o volume máximo de sangue admittido,
con
nsiderando a tolerância
t
máxxima e mais o volume paraa os
exaames laboratoriiais.
O peso
p
mínimo deesse homem, exxpresso pelo nú
úmero inteiro mais
m
pró
óximo, é
(A) 60 kg.
(B) 59 kg.
(C) 58 kg.
(D) 57 kg.
(E) 56 kg.

(D)

(E)

Níveel Médio – Telefo
onista
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21
“Dee cada 10 cand
didatos à doaçã
ão de sangue que
q comparecem à
Fun
ndação Pró‐San
ngue, 8 estão aptos para doar
d
e dois esstão
tem
mporária ou deffinitivamente in
naptos para doa
ar.”
“M
Mulheres represeentam menos de
d 40% dos doad
dores de sangu
ue.”
(http://www.prosangue.sp.gov.br/artigos/curiosidaades)

Con
nsidere que 150 candidatos à doação de san
ngue
com
mpareceram à Fundação
F
Pró‐SSangue e que esse grupo tenha as
características aprresentadas acim
ma.
Dessse grupo, so
obre as quantidades H (de homens) e M
(dee mulheres), apttos a doar sanggue, conclui‐se que
q
(A) M  40.
(B) H  72.
(C) H  90.
(D) 60  H  72.
(E) 48  M  60.

22
Em um conjunto
o de bolsas de
d sangue, se substituirmos 20
daq
quelas que con
ntêm sangue co
om fator Rh– por
p outras 20 com
c
fato
or Rh+, a quanttidade de bolsaas de sangue co
om fator Rh+ seerá o
trip
plo da quantidade de bolsas dee sangue com fator
f
Rh–.
Porr outro lado, see no conjunto original, substituirmos 10 bo
olsas
de sangue com fator Rh+ po
or outras 10 com
c
fator Rh––, a
quaantidade de bolsas de sangue com fator Rh+ será iguaal à
quaantidade de bolsas de sangue com fator Rh–..
A quantidade
q
totaal de bolsas de sangue
s
no conjunto original é
(A) 90.
(B) 100.
(C) 110.
(D) 120.
(E) 130.

23
Em um armário só
s há bolsas dee sangue dos tipos
t
A e O, seendo
quee 55% são do tipo O.
Do total de bolsass no armário, 75%
7
contêm sangue com fator Rh
possitivo.
Dass bolsas de san
ngue com fator Rh positivo, 40
0% contêm san
ngue
do tipo A.
Do total de bolsaas no armário,, a porcentageem das bolsas que
con
ntêm sangue do
o tipo O com fator Rh negativo
oé
(A) 8%.
(B) 10%.
(C) 15%.
(D) 20%.
(E) 25%.

24
A negação
n
lógica da
d sentença
“Se tenho
o dinheiro e esttou de férias en
ntão viajo”
é:
(A) Se não tenho dinheiro
d
ou não
o estou de fériaas então não viajo.
(B) Tenho dinheirro e estou de féérias e não viajo
o.
(C) Se não viajo então não tenho
o dinheiro ou nãão estou de férrias.
(D) Não tenho din
nheiro nem esto
ou de férias e viajo.
v
(E) Se tenho dinheiro e estou dee férias então nãão viajo.

Níveel Médio – Telefo
onista
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25
Um
ma sentença loggicamente equivvalente à sente
ença
“Se durmo pou
uco e acordo cedo então não trabalho direito
o”
é
(A) Se não durmo pouco ou n
não acordo ced
do então trabaalho
direito.
o pouco nem acordo cedo entãão trabalho direeito.
(B) Se não durmo
p
ou não
o acordo cedo ou não trabaalho
(C) Não durmo pouco
direito.
o direito.
(D) Durmo pouco e acordo cedo e não trabalho
ho direito então
o durmo pouco
o e acordo cedo
o.
(E) Se não trabalh

No
oções de Informáti
I
ca
26
No que diz respeito aos compon
nentes de um microcomputador,
dem ser identifficadas três cateegorias de dispositivos.
pod
I. Os que operam
m exclusivamen
nte na saída de dados,
II. Os que operam
m exclusivamen
nte na entrada de dados,
III. Os que operaam tanto na en
ntrada como na
n saída de dados,
dependendo do momen
nto de suaa utilização no
processamentto.
Asssinale a alternaativa que indica um dispositivvo enquadrado
o na
categoria I.
(A) Scanner.
(B) Pendrive.
(C) Disco rígido.
(D) Impressora lasserjet.
(E) Impressora multifuncional.

27
Observe a figura a seguir, que ilu
ustra um disco rígido
r
SATA.

ma funcionalidade desse dispossitivo é
Um
(A) realizar, como
o função principal, o processsamento de daados
sendo um com
mponente da CP
PU.
(B) possuir o valo
or de 500GB co
omo padrão paara sua capacid
dade
máxima de arm
mazenamento.
(C) possuir o valo
or de 100 Gbpss como referên
ncia para a taxaa de
gravação de dados.
(D) armazenar daados de formaa temporária sendo
s
um tipo
o de
memória volátil.
(E) utilizar conexãão HDMI na inteegração aos miicrocomputado
ores.

28
No Word 2010 BR
R, o atalho de tteclado Ctrl + T e o acionameento
d
devem
ser utiliizados, respecttivamente, com
m as
do ícone
des:
segguintes finalidad
(A) selecionar tod
do o texto e aum
mentar o taman
nho da fonte.
(B) selecionar tod
do o texto e dim
minuir o tamanh
ho da fonte.
(C) selecionar tod
do o texto e aplicar sobrescrito
o.
(D) inserir uma tabela no texto e diminuir o tam
manho da fontee.
(E) inserir uma tabela no texto e aumentar o taamanho da fontte.

Tipo 1 – Co
or Branca – Págin
na 6

Concurso Público paara a Fundação Pró‐Sangue
P
Hemo
ocentro de São Paaulo ‐ PRO‐SANGUE – 2013

FGV ‐ Projeetos

29

32

Na janela do Com
mputador/Wind
dows Explorer no
n Windows 7 BR,
m funcionário da Fundação Pró‐Sangu
ue executou os
um
pro
ocedimentos listados a seguir.
I. Selecionou o arquivo DOAD
DORES.XLS, arm
mazenado na pasta
m
or e
C:\MOVIMENTTO no disco ríígido de um microcomputado
executou o ataalho de teclado
o Ctrl + C.
II. Selecionou a pasta E:\DIÁRIIO em um pen
ndrive conectad
do à
mesma máquiina e executou o atalho de tecclado Ctrl + V.
p
d
descrito
gerou o seguinte resultado
O procedimento
(A) copiou o arqu
uivo DOADOREES.XLS da pastta C:\MOVIMEN
NTO
para a Lixeira, sem gravá‐lo na
n pasta E:\DIÁRIO.
NTO
(B) moveu o arquivo DOADOREES.XLS da pastta C:\MOVIMEN
para a Lixeira, sem gravá‐lo na
n pasta E:\DIÁRIO.
uivo DOADOREES.XLS da pastaa C:\MOVIMEN
NTO,
(C) excluiu o arqu
mas gravou essse arquivo na pasta
p
E:\DIÁRIO
O.
NTO
(D) moveu o arquivo DOADOREES.XLS da pastta C:\MOVIMEN
para a pasta E:\DIÁRIO.
E
uivo DOADOREES.XLS da pastta C:\MOVIMEN
NTO
(E) copiou o arqu
para a pasta E:\DIÁRIO.
E

No sistema operaacional Window
ws 7 BR, dois atalhos
a
de tecllado
nte e alternado
o a programas que
posssibilitam o aceesso concorren
estejam em execu
ução em um microcomputador.
Essses atalhos são, respectivamen
nte,
(A) Alt + Tab e Altt + Esc.
(B) Alt + Ins e Alt + Del.
(C) Alt + F4 e Ctrl + F4.
(D) Ctrl + Ins e Ctrrl + Del.
(E) Ctrl + Tab e Cttrl + Esc.

33
Na elaboração dee uma apresenttação no Powe
erpoint 2010 BR, o
texxto mostrado em (1) foi inserido em um slid
de. Posteriormeente,
essse texto foi con
nfigurado para uma modalidad
de de exibição que
posssibilita dividir o texto em duaas colunas, mo
ostrado em (2), por
me
eio do acionameento de um ícone existente no
o software.

30
Obsserve a figura a seguir, do Word 2010 BR.

Os ícones acima são opções de
d configuraçãão de documento,
seggundo o parâmeetro
(A) Exibição.
(B) Design.
(C) Orientação.
(D) Estilo.
(E) Formatação.

1

2

31
A fiigura a seguir illustra o site de busca no brow
wser Firefox Mo
ozilla
22.0.
Asssinale a alternattiva que indica esse ícone.
(A)

(B)

(C)

Esse browser oferece duas funcio
onalidades:
• O acionamentto de uma teclaa de função po
ossibilita mostrar o
ecrã inteiro, ou seja, o site co
orrente em telaa inteira.

(D)

(E)

O ícone
existente na tela
t
do browseer, deve ser ussado
com uma finallidade específicca.
s respectivam
mente,
A teecla de função e a finalidade são,
(A) F11 e Exibir todos
t
os marcadores.
(B) F7 e Exibir to
odos os marcadores.
(C) F2 e Editar esste marcador.
(D) F7 e Editar esste marcador.
(E) F11 e Editar este
e marcador.
•
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37

O Internet Exploreer 9 BR disponibiliza diversas barras, entre seus
s
recursos. Uma dellas é mostrada abaixo, com deestaque para a URL
da Fundação Pró‐SSangue.

Relacione as exxpressões utiliizadas pela Lei
L
de Acesso
o à
ormação – Leii Federal n. 12.527/11, com
m suas respecttivas
Info
deffinições.
1. Disponibilidad
de
2. Integridade
3. Primariedade
4. Autenticidadee
o que tenha sido produzzida,
( ) Qualidade da informação
duo,
expedida, receebida ou modifficada por determinado indivíd
equipamento ou sistema.
( ) Qualidade da informação qu
ue pode ser con
nhecida e utilizzada
por indivíduoss, equipamento
os ou sistemas autorizados.
a
( ) Qualidade da informação co
oletada na fontte, com o máxximo
de detalhamento possível, seem modificaçõe
es.
( ) Qualidade da informação nãão modificada, inclusive quanto à
origem, trânsito e destino.
Asssinale a alternativa que mostrra a relação corrreta, de cima para
p
baixo.
(A) 3 – 1 – 4 – 2.
(B) 2 – 3 – 1 – 4.
(C) 4 – 1 – 2 – 3.
(D) 1 – 4 – 3 – 2.
(E) 4 – 1 – 3 – 2.

d
Essa barra é denominada Barra de
(A) Status.
(B) Comandos.
(C) Endereços.
(D) Pesquisas.
(E) Favoritos.

35
A planilha
p
a seguirr foi criada no Excel
E
2010 BR.

38

Nesssa planilha, a mensagem mostrada na céllula SITUAÇÃO em
E7, E8, E9, E10 e E11, é decorreente de uma exxpressão que usa a
fun
nção SE, basead
da no critério a seguir.
• Se o estoque existente
e
for maior
m
que o esto
oque mínimo, será
s
mostrada a mensagem “OK” e, caso contrárrio, “Repor”.
nserida na célula E9 foi:
Nesssas condições,, a expressão in
(A) =SE(D9<C9;”Repor”;”OK”)
(B) =SE(D9<=C9;”OK”;”Repor”)
(C) =SE(D9>=C9;”Repor”;”OK”)
(D) =SE(D9<=C9;”Repor”;”OK”)
(E) =SE(D9<C9;”O
OK”;”Repor”)

Le
egislação Institucion
I
nal
36
Seggundo o Estatuto da Fundação Pró‐Sangue – Decreto Estad
dual
n. 41.628/97,
4
assiinale a alternattiva que indica uma competência
esp
pecífica do Consselho Curador.
(A) Fixar o progrrama de ativid
dades da Pró‐SSangue para cada
c
exercício, orieentando a gestãão administrativva quanto a plaanos
de trabalho e utilização de reecursos.
(B) Elaborar o planejamento estratégico da organização,
formulando diagnósticos, ob
bjetivos, planoss e programas que
contribuam paara alcançar os resultados pretendidos.
(C) Providenciar, com aprovação das autoridades do ensino
superior, a criação de cursoss de pós‐graduaação, no âmbito
o da
hematologia e hemoterapia.
(D) Implementar programas de treinamento e desenvolvimeento
de recursos humanos,
h
bem como um plan
no de carreira que
garanta contíínua formação
o profissional e ampliação das
oportunidadess de ascensão aos
a funcionário
os.
(E) Tomar as provvidências para o registro de patentes
p
referen
ntes
a novas realizaações tecnológicas.
Níveel Médio – Telefo
onista

De acordo com o Regulamen
nto Técnico de
d Procedimen
ntos
Hem
moterápicos, aprovado
a
pela Portaria MS 1.353/11, assinaale a
alte
ernativa que indica o conceito
o de doação auttóloga.
(A) É a doação de sangue feita p
pelo próprio pacciente para repor o
d hemoterapiaa.
estoque de heemocomponenttes do serviço de
(B) É a doação dee sangue que sse realiza duas ou mais vezess no
período de 12
2 meses por um
m mesmo indivíd
duo.
d sangue adviinda do indivíd
duo que doa para
p
(C) É a doação de
atender à necessidade de um
m receptor dete
erminado.
(D) É a doação dee sangue feita p
por pessoas qu
ue desejam manter
o estoque de sangue do servviço de hemote
erapia por mottivos
altruístas.
d sangue do próprio pacie
ente para seu uso
(E) É a doação de
exclusivo.

39
Com
m relação aos princípios e d
diretrizes da Po
olítica Nacional de
San
ngue, Componeentes e Hemod
derivados, analise as afirmativvas a
segguir.
I. Garantia de sigilo de in
nformação sob
bre a origem
m e
d sangue, com
mponentes e hemoderivados, bem
b
procedência do
como sobre o serviço de hemoterapia responsável pela
origem destess.
II. Utilização da doação voluntáária do sangue, devendo o po
oder
público estim
mulá‐la como ato relevante de solidaried
dade
humana e compromisso social, sendo permitidaa a
remuneração do doador d
de sangue so
omente em caasos
excepcionais de calamidade pública, nos termos das
S
condições estaabelecidas pelaa legislação do SUS.
dos custos dos in
nsumos, reagen
ntes,
III. Permissão de remuneração d
materiais descartáveis e da mão‐de‐obra especializada,
orários médicos,, na forma regulamentada por lei e
inclusive hono
nistério da Saúd
pelas Normas Técnicas do Min
de.
Asssinale:
(A) se somente a afirmativa I esttiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III esstiver correta.
(D) se somente ass afirmativas I e III estiverem corretas.
c
c
(E) se somente ass afirmativas II e III estiverem corretas.
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Com relação ao Regulamento Sanitário para serviços que
desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do
sangue humano e componentes e procedimentos transfusionais
da ANVISA, analise as afirmativas a seguir.
I. Os serviços de hemoterapia, a depender de seu nível de
complexidade, devem estar sob responsabilidade técnica de
profissional médico ou de enfermeiro de nível superior, em
ambos os casos, especialistas em hemoterapia ou
hematologia, que responderão pelas atividades executadas
pelo serviço.
II. Os serviços de hemoterapia devem possuir projeto
arquitetônico aprovado pelo órgão de vigilância sanitária
competente.
III. É vedada a terceirização dos serviços relacionados ao
ciclo produtivo do sangue humano e aos procedimentos
transfucionais.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa II estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Conhecimentos Específicos
41
A sigla DDD significa
(A) Discagem Direta à Distância.
(B) Discagem Domiciliar Direta.
(C) Destino Direto à Distância.
(D) Destino Domiciliar Discado.
(E) Destino Domiciliar à Distância.

42
Para fazer uma ligação interurbana, você deve discar
(A) Código da Operadora + Código DDD da localidade de destino
+ número do telefone.
(B) 9 + Código DDD da localidade de destino + Código da
operadora + número do telefone.
(C) 0 + Código DDD da localidade de destino + número do
telefone.
(D) 0 + Código da Operadora + Código DDD da localidade de
destino + número do telefone.
(E) Código da operadora + 9 + Código DDD da localidade de
destino + número do telefone.

43
Você está em seu trabalho como telefonista da Fundação Pró‐
Sangue e vai atender uma ligação externa.
Você deve dizer para o interlocutor
(A) — Alô?
(B) — Bom dia, quer falar com quem?
(C) — Fundação Pró‐sangue, bom dia.
(D) — Fundação.
(E) — O que deseja?

Nível Médio – Telefonista

FGV ‐ Projetos

44
A respeito de PABX, analise as afirmativas a seguir.
I. PABX é uma sigla em inglês que, traduzida, significa Troca
Automática de Ramais Privados, de modo que a comutação
entre transferência das ligações internas e externas acontece
sem a intervenção de um operador ou da telefonista.
II. Os PABX analógicos são equipamentos com circuitos e
componentes analógicos, projetados para receber linhas fixas
convencionais através das operadoras de telefonia fixa. Sua
utilização é básica, com alguns recursos como bloqueio de
ligação a cobrar e senha para ramais.
III. Os PABX digitais melhoram significativamente a qualidade
das ligações, eliminando ruídos e aumentando o volume do
áudio, e dispõem de DDR (discagem direta ramal) e
entroncamento E1 (tronco digital).
Assinale:
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa III estiver correta.
(C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

45
Você é telefonista de uma empresa. Portanto, você é uma
espécie de “cartão de visita”, pois é a primeira pessoa a manter
contato com o público que procura a empresa por telefone.
Assim, seu modo de falar e de agir vão contribuir decididamente
para a imagem da empresa.
Tendo isso em mente, ao receber uma chamada telefônica
externa,
I. você deve manter sempre a calma e responder com paciência
a todas as demandas do público.
II. você deve mostrar simpatia e tratar quem está do outro lado
da linha como uma pessoa especial.
III. você deve responder, se a pessoa está sendo um pouco
grosseira, no mesmo tom, interrompendo‐a bruscamente.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa II estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

46
Com relação ao trato com o público, analise as afirmativas a seguir.
I. Você pode e deve sempre usar gírias e palavras que denotem
intimidade. Ex: “Querida, vamos resolver esse caso rapidinho”.
II. Você não deve abrir mão da formalidade. Exemplo: “Por
favor, aguarde um instante, senhor, vou transferir a ligação”.
III. Você deve falar rapidamente e tentar abreviar ao máximo seu
tempo de contato com o usuário.
Assinale:
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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51

Como telefonista, eventualmente você terá de conhecer detalhes
sobre o assunto a ser tratado por alguém da empresa e uma
pessoa externa à empresa ou mesmo entre duas pessoas da
empresa.
Nessa situação, a atitude correta é
(A) contar o assunto aos amigos e colegas mais íntimos para
tentar entender como você pode se beneficiar com a
informação que detém.
(B) comentar o assunto com os amigos e colegas mais íntimos
para tentar entender de que forma você pode ajudar a
empresa.
(C) contar o assunto aos colegas apenas se ele envolver alguém
que você julga ser uma pessoa danosa a seus interesses ou
aos interesses da empresa.
(D) apresentar o assunto com detalhes a seu superior se você
tiver certeza de que o assunto interessa a ele.
(E) manter sigilo absoluto acerca do tema, pois as informações
pertencem apenas às pessoas envolvidas e a quebra de sigilo
fere os princípios éticos e é falta muito grave.

O significado de DDR é
(A) Discagem Direta Regional.
(B) Discagem Doméstica Regional.
(C) Deslocamento Doméstico por Ramal.
(D) Discagem Direta a Ramal.
(E) Deslocamento Direto Retificado.

48
Os códigos DDD das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e
Brasília são, respectivamente,
(A) 11, 21 e 61
(B) 21, 31 e 41
(C) 11, 22 e 61
(D) 12, 22 e 41
(E) 15, 16 e 17

49
Para se fazer uma ligação para uma cidade de outro estado e a
cobrar deve‐se discar
(A) Código da prestadora + Código DDD destino + Número de
telefone.
(B) 9 + Código da prestadora + Código DDD destino + Número de
telefone.
(C) 90 + Código da prestadora + Código DDD destino + Número
de telefone.
(D) 09 + Código da prestadora + Código DDD destino + Número
de telefone.
(E) 9 + Código DDD destino + Número de telefone.

52
Em uma rede privada de comutação telefônica, tronco é
(A) a conexão entre dois ramais internos.
(B) a linha conectada à central pública.
(C) o equipamento central onde se conectam os ramais.
(D) a rede de conexões de um PBX ou PABX.
(E) a rede interna de conexões preferenciais.

53
Em relação ao tronco, analise as afirmativas a seguir.
I. É o canal que permite à central privada realizar ligações
externas.
II. Permite que uma ligação seja comutada para um dos ramais.
III. Engloba todas as interconexões entre centrais seja por cabos
metálicos, por fibra óptica ou por links de rádio ou satélite.
Assinale
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

54
“O número de troncos sempre será _____ que o de ramais, visto
que um dos objetivos do PABX é _____ a ocupação das linhas
telefônicas de um local.”
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do
fragmento acima.
(A) menor / maximizar
(B) maior / maximizar
(C) menor / racionalizar
(D) maior / racionalizar
(E) maior / minimizar

50

55

Em relação aos equipamentos PABX, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Um PABX é um centro de distribuição telefônica que faz troca
automática de ramais privados.
(B) Os equipamentos PABX permitem efetuar ligações entre
telefones internos sem intervenção manual ou ainda
telefonar e receber telefonemas da rede externa (geralmente
pública) e, por isso, são importantes equipamentos em
ambientes corporativos.
(C) Os equipamentos PABX são elementos de controle dos
usuários de ramais, podendo gerenciar permissões de uso
individuais ou por grupo.
(D) Os equipamentos PABX são usados principalmente por
empresas que têm como atividade o fornecimento de
serviços telefônicos ao público em geral.
(E) Os equipamentos PABX são centrais telefônicas nas quais
chegam as linhas da rede pública e das quais saem os ramais
para os usuários.

Em relação à DDR, analise as afirmativas a seguir.
I. Consiste na discagem com intervenção da operadora /
telefonista a um ramal de um PABX.
II. Se viabilizou devido à automação dos sistemas de telefonia e
à popularização das centrais privadas automáticas conectadas
diretamente à RTP.
III. É realizada com a utilização do protocolo de sinalização
multifrequencial compelida.
Assinale:
(A) se apenas a afirmativa III estiver correta.
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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59

Sobre as atividades cotidianas do cargo de telefonista, avalie as
afirmativas a seguir.
I. Deve confeccionar e atualizar a agenda de números
telefônicos de interesse do órgão, classificando‐os para
facilitar o trabalho de consulta.
II. Deve prestar informações aos usuários sobre as unidades da
organização, número de telefone e serviços correspondentes.
III. Deve controlar as ligações interurbanas do órgão, registrando
em formulário próprio a data, local e nome do solicitante
para fins de controle.
Assinale:
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

O telefonista é um elo de ligação entre o público externo e o
interno. Assim, é muito importante que o telefonista trate a
todos, seja público externo seja interno, com os seguintes
atributos, à exceção de um. Assinale‐o.
(A) Educação.
(B) Superficialidade.
(C) Cordialidade.
(D) Atenção.
(E) Simpatia.

57

60
Os equipamentos a seguir listados são em geral necessários ao
trabalho do telefonista, à exceção de um. Assinale‐o.
(A) Listas telefônicas atualizadas.
(B) Bloco de anotações, lápis e caneta.
(C) Relação dos ramais.
(D) Calculadora científica.
(E) Livro de registros.

Em relação à quantidade de linhas e ao plano de numeração
interno de um PABX, analise as afirmativas a seguir.
I. O número de telefone interno não possui o mesmo formato
(número de dígitos) que um número de telefone
convencional e tem, em geral, 3 ou 4 dígitos.
II. O número de telefone interno depende do plano de
numeração interno do PABX.
III. Uma empresa só pode contar com os recursos de um PABX se
possuir, no mínimo, duas linhas telefônicas.
Assinale
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

58
Uma função muito importante que em geral encontramos num
PABX é o SIGA‐ME. Em relação ao SIGA‐ME é correto afirmar que
(A) permite que um usuário, ao se ausentar do local de trabalho,
passe a receber suas ligações em outro ramal.
(B) permite reunir um ou mais ramais ou linhas em uma mesma
chamada.
(C) bloqueia o uso de um ramal para ligações externas quando o
usuário se ausenta.
(D) transforma o ramal num Call Center e permite tarifação.
(E) significa Sistema Interno de Gestão Automática por Mediador
Externo.
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