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Temos solapado a fertilidade do solo e sua capacidade de
sustentar a vida: 65% da terra cultivada foram perdidos e
15% estão em processo de desertificação.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 10.
O que é (e o que não é) sustentabilidade
ODED GRAJEW

Embora em voga, o conceito de sustentabilidade ainda
é pouco compreendido tanto por quem fala sobre ele
quanto por quem o ouve.
Nos últimos anos, intensificou-se a discussão a respeito
do aquecimento global e do esgotamento dos recursos
naturais. São preocupações legítimas e inquestionáveis,
mas que geraram distorção no significado de
sustentabilidade, restringindo-o às questões ambientais.
Não é só isso. A sustentabilidade está diretamente
associada aos processos que podem se manter e
melhorar ao longo do tempo. A insustentabilidade
comanda processos que se esgotam. E isso depende
não apenas das questões ambientais. São igualmente
fundamentais os aspectos sociais, econômicos, políticos
e culturais.
A sustentabilidade e a insustentabilidade se tornam
claras quando traduzidas em situações práticas.
Esgotar recursos naturais não é sustentável. Reciclar e
evitar desperdícios é sustentável.
Corrupção é insustentável. Ética é sustentável. Violência
é insustentável. Paz é sustentável.
Desigualdade é insustentável. Justiça social é
sustentável. Baixos indicadores educacionais são
insustentáveis. Educação de qualidade para todos é
sustentável.
Ditadura e autoritarismo são insustentáveis. Democracia
é sustentável. Trabalho escravo e desemprego
são insustentáveis. Trabalho decente para todos é
sustentável.
Poluição é insustentável. Ar e águas limpos são
sustentáveis. Encher as cidades de carros é
insustentável. Transporte coletivo e de bicicletas é
sustentável.
Solidariedade
insustentável.

é

sustentável.

Individualismo

é

Cidade comandada pela especulação imobiliária é
insustentável. Cidade planejada para que cada habitante
tenha moradia digna, trabalho, serviços e equipamentos
públicos por perto é sustentável.
Sociedade que maltrata crianças, idosos e deficientes
não é sustentável. Sociedade que cuida de todos é
sustentável.

Cerca de 50 mil espécies de plantas e animais
desaparecem todos os anos e, em sua maior parte, em
decorrência de atividades humanas.
Produzimos uma sociedade planetária escandalosa
e crescentemente desigual: 1.195 bilionários valem,
juntos, US$ 4,4 trilhões ─ ou seja, quase o dobro da
renda anual dos 50% mais pobres. O 1% de mais ricos
da humanidade recebe o mesmo que os 57% mais
pobres.
Os gastos militares anuais passam de US$ 1,5 trilhão,
o equivalente a 66% da renda anual dos 50% mais
pobres.
Esse cenário pouco animador mostra a necessidade de
um modelo de desenvolvimento sustentável. Cabe a nós
torná-lo possível.
GRAJEW, Oded. O que é (e o que não é) sustentabilidade.
Opinião. Folha de S.Paulo. São Paulo, 7 maio 2013.

QUESTÃO 1
Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com as
ideias apresentadas no texto.
A) A soma dos gastos militares anuais em
comparação com a renda também anual dos
50% mais pobres é um dos indicadores da
desigualdade social.
B) À exceção das áreas social e econômica,
não devem ser abrangidas pelo conceito de
sustentabilidade as áreas política e cultural.
C) Comprovadamente insustentável, o atual modelo
de desenvolvimento é responsável pela extinção
de espécies animais e vegetais.
D) É, em geral, baixa e distorcida a compreensão
que se tem sobre o conceito de sustentabilidade.
INSTRUÇÃO: Leia o período a seguir para responder às
questões de 2 a 4.
“Temos solapado a fertilidade do solo e sua capacidade
de sustentar a vida: 65% da terra cultivada foram
perdidos e 15% estão em processo de desertificação.”
(15º parágrafo)

QUESTÃO 2
Assinale a alternativa em que o sentido da palavra
destacada no período em análise está indicado
INCORRETAMENTE.
A) Arrasar

Dados científicos mostram que o atual modelo
de desenvolvimento é insustentável e ameaça a
sobrevivência inclusive da espécie humana.

B) Arruinar

Provas não faltam. Destruímos quase a metade das
grandes florestas do planeta, que são os pulmões do
mundo. Liberamos imensa quantidade de dióxido de
carbono e outros gases causadores de efeito estufa, num
ciclo de aquecimento global e instabilidades climáticas.

D) Restringir

C) Destruir
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QUESTÃO 3
No período em análise, a locução verbal “temos
solapado” indica
A) a continuidade de uma ação até o presente.
B) uma ação cuja duração se estende no passado.
C) uma ação tida como habitual no passado.

INSTRUÇÃO: Leia a passagem a seguir para responder
às questões 8 e 9.
“Nos últimos anos, intensificou-se a discussão a
respeito do aquecimento global e do esgotamento
dos recursos naturais. São preocupações legítimas
e inquestionáveis, mas que geraram distorção no
significado de sustentabilidade, restringindo-o às
questões ambientais.” (2º parágrafo)

D) uma ação totalmente concluída no passado.
QUESTÃO 8
QUESTÃO 4
No período em análise, os dois-pontos foram utilizados
com a finalidade de
A) apresentar
acessórias.

considerações

meramente

esclarecimento

de

A) “era intensificada”.
B) “foi intensificada”.
C) “fora intensificada”.

B) distinguir uma citação num contexto.
C) introduzir um
enunciada.

Na passagem em análise, a forma verbal destacada é
CORRETAMENTE substituída por

ideia

já

D) “seria intensificada”.
QUESTÃO 9

D) separar elementos de mesma função sintática.

Na passagem em análise, a palavra “o” retoma a
expressão

QUESTÃO 5

A) “o aquecimento global”.

Considere o período a seguir.
“Embora em voga, o conceito de sustentabilidade ainda
é pouco compreendido tanto por quem fala sobre ele
quanto por quem o ouve.” (1º parágrafo)
Mantendo-se o sentido original do período em análise,
a palavra em destaque só NÃO pode ser substituída por
A) “ainda que”.

B) “o conceito de sustentabilidade”.
C) “o esgotamento dos recursos naturais”.
D) “o significado de sustentabilidade”.
QUESTÃO 10
Leia o período a seguir.

B) “contanto que”.

“Cidade planejada para que cada habitante tenha
moradia digna, trabalho, serviços e equipamentos
públicos por perto é sustentável.” (11º parágrafo)

C) “mesmo que”.
D) “se bem que”.

Mantendo-se o sentido original do período em análise,
o trecho destacado somente pode ser substituído por

QUESTÃO 6
Conforme se verifica na construção do desenvolvimento
do texto, está INCORRETA a oposição entre ideias
apontada em
A) Democracia / Ditadura e autoritarismo

A) “até que cada habitante tenha”.
B) “desde que cada habitante tenha”.
C) “a fim de que cada habitante tenha”.
D) “ao passo que cada habitante tenha”.

B) Ética / Corrupção
C) Educação de
Desigualdade

qualidade

para

todos

/

INFORMÁTICA

D) Reciclagem / Desperdício
QUESTÃO 11
QUESTÃO 7
Entre os recursos empregados na construção do texto,
NÃO se observa(m)
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Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE
a ferramenta do sistema Windows 7 que permite
personalizar as configurações do computador.

A) argumento de autoridade.

A) Central de Sincronização

B) dados estatísticos.

B) Monitor de Recursos

C) definição de conceito.

C) Painel de Controle

D) exemplificação.

D) Prompt de Comando

QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

Observe o texto a seguir redigido no Word 2010.

Analise as afirmativas
navegadores.

O conhecimento tácito é fluido e adaptável ao
contexto. Por isso ele não pode ser ensinado
facilmente – embora possa ser aprendido a partir de
relações pessoais.
Assinale a alternativa que apresenta o nome CORRETO
do estilo usado para grifar a expressão “conhecimento
tácito”.
A) Itálico.

a

seguir

referentes

aos

I.

É um tipo de software que permite acessar à
Internet.

II.

Usam o protocolo HTML para solicitar dados.

III. Solicitam as informações para um servidor, por
meio de um endereço.
A partir dessa análise, conclui-se que estão CORRETAS
as afirmativas

B) Negrito.

A) I e II.

C) Sublinhado.

B) I e III.

D) Subscrito.

C) II e III.
D) I, II e III.

QUESTÃO 13
Analise as figuras a seguir.

SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

QUESTÃO 16

Figura 1		

Figura 2

A partir dessa análise, assinale a alternativa que
apresenta CORRETAMENTE o nome da função do
Excel que muda a posição dos números da figura 1
deixando-os como na figura 2.
A) Classificar crescente.
B) Classificar de A a Z.
C) Classificar de Z a A.
D) Ordenar crescente.
QUESTÃO 14
Assinale a alternativa que caracteriza CORRETAMENTE
um Firewall.
A) Dispositivo de segurança usado para dividir e
controlar o acesso entre redes de computadores.
B) Código usado para comprovar a autenticidade e
a integridade de uma informação.
C) Ciência e arte de escrever mensagens em forma
cifrada ou em código.
D) Equipamento de segurança usado para controlar
o acesso às redes de computadores.

A política de saúde é frequentemente considerada
em um sentido restrito, referindo-se a assuntos de
cuidados médicos e à organização dos serviços de
atenção à saúde. Entretanto, as políticas de saúde são
influenciadas por uma ampla gama de decisões políticas
e devem fornecer uma estrutura para ações de promoção
à saúde.
São determinantes englobados por essas ações de
promoção, EXCETO:
A) Determinantes sociais
B) Determinantes genéticos
C) Determinantes econômicos
D) Determinantes ambientais
QUESTÃO 17
A taxa de mortalidade geral (ou coeficiente de
mortalidade geral) é calculada da seguinte forma:
Taxa de mortalidade =

Número de óbitos no período
x 10n
População no meio do período

Sobre esse indicador de saúde, assinale a alternativa
CORRETA.
A) A principal vantagem da taxa de mortalidade
geral é o fato de avaliar o risco de morrer
conforme sexo, idade, raça, classe social, entre
outros fatores.
B) É útil para comparar a qualidade de vida entre
diferentes países.
C) É importante para medir a violência em diferentes
regiões.
D) É um indicador que mede o número de óbitos
em uma população em um determinado período.
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QUESTÃO 18
De acordo com Beaghole e Bonita (2010), o coeficiente
de mortalidade infantil é utilizado como medida do estado
geral de saúde de uma comunidade.
Sobre esse indicador, assinale a alternativa INCORRETA.
A) É sensível a mudanças econômicas.
B) É sensível a intervenções na saúde.
C) É sensível a alterações sociais.
D) É sensível a intervenções genéticas.
QUESTÃO 19
De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal
de 1988, são diretrizes do Sistema Único de Saúde,
EXCETO:
A) Descentralização, com direção única em cada
esfera de governo.
B) Racionalidade direcionada às ações e aos
serviços de saúde.
C) Atendimento integral, com prioridade para
as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.
D) Participação da comunidade.
QUESTÃO 20
“A assistência às urgências se dá predominantemente
nos ‘serviços’ que funcionam exclusivamente para este
fim – os tradicionais prontos-socorros – estando estes
adequadamente estruturados e equipados ou não”.
BRASIL. Constituição (1998). Lei Nº 2.048/2002.

De acordo com a lei 2.048/2002, assinale a alternativa
INCORRETA em relação aos atendimentos de urgência.
A) Devem atender 24 horas por dia.
B) Atendem pacientes de urgência propriamente
dita, pacientes com quadros percebidos como
urgências, pacientes desgarrados da atenção
primária e especializada e as urgências sociais.
C) As demandas que poderiam ter sido atendidas
na atenção primária misturam-se nas unidades
de urgência superlotando-as e comprometendo
a qualidade da assistência prestada à população.
D) Essas unidades são a porta de entrada
preferencial ao sistema de saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
QUESTÃO 21

QUESTÃO 23
O atendimento da parada cardiorrespiratória (PCR)
envolve duas etapas: suporte básico de vida e suporte
avançado de vida.
Considerando os procedimentos desenvolvidos nessas
etapas, assinale a alternativa INCORRETA.

Conforme o que consta no Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem, sobre as
responsabilidades e deveres quanto ao sigilo
profissional, assinale a alternativa CORRETA.

A) Durante a parada cardiorrespiratória, o suporte
básico de vida e a desfibrilação precoce são
de importância primária e a administração de
drogas é de importância secundária.

A) O fato sigiloso pode ser revelado quando já for
de conhecimento público e em caso de óbito da
pessoa envolvida.

B) Na PCR, inicia-se a reanimação efetuando
compressões torácicas, que devem ser
realizadas continuamente na frequência de 100
por minuto.

B) O fato sigiloso não deve ser revelado jamais,
nem mesmo quando for necessário à prestação
da assistência.
C) O profissional deve manter segredo sobre fato
sigiloso exceto nos casos previstos em lei,
ordem judicial, ou com consentimento escrito da
pessoa envolvida.
D) O profissional de Enfermagem, quando intimado
como testemunha, sempre estará obrigado a
revelar o fato sigiloso.
QUESTÃO 22
O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, por meio
da Resolução 358/2009, determina que a assistência de
Enfermagem será sistematizada implantando o processo
de enfermagem em toda instituição pública ou privada
que presta esse tipo de assistência.
Tendo em vista a determinação do COFEN, assinale com
V as afirmativas VERDADEIRAS e com F as FALSAS.
( ) O técnico e o auxiliar de Enfermagem não
devem participar da execução do Processo
de Enfermagem (PE), uma vez que todas as
atividades que estão envolvidas no processo são
privativas do enfermeiro.
( ) A SAE é um processo dinâmico e que requer
na prática conhecimento técnico-científico para
uma análise macrodinâmica da assistência de
enfermagem.
( ) As etapas do Processo de Enfermagem são
exame físico, prescrição de enfermagem e
relatório de enfermagem.
( ) A investigação é a fase que determina o estado
de saúde do paciente, é de competência do
enfermeiro e, para cumpri-la com eficiência, este
deve dominar as técnicas de anamnese e exame
físico.
Assinale a sequência CORRETA.
A) F V F V
B) F V V F
C) V V V F
D) F F V V

C) A máscara laríngea como dispositivo de via
aérea avançada é uma alternativa para a
ventilação na reanimação cardiopulmonar
(RCP).
D) Na reanimação cardiopulmonar (RCP), após a
intubação, são necessárias ventilações mais
rápidas, com 20 insuflações por minuto e com
maior volume corrente para promover melhor
oxigenação para os órgãos nobres.
QUESTÃO 24
A Escala de Coma de Glasgow (ECG), utilizada para
avaliar a função do Sistema Nervoso Central, é composta
de padrões de avaliação, e seus valores variam entre
3-15, sendo o valor menor caracterizado pelo pior
resultado.
Sobre a Escala de Coma de Glasgow, assinale a
alternativa CORRETA.
A) Os padrões de avaliação da ECG são abertura
ocular, reação pupilar e resposta verbal.
B) O escore menor ou igual a 8 (oito) é considerado
coma e tem indicação de intubação das vias
aéreas.
C) Classifica o paciente em categorias numéricas
que vão de 1(um) a 15 (quinze).
D) Foi idealizada para estratificar qualquer tipo de
paciente.
QUESTÃO 25
Todos os métodos de esterilização devem passar por
testes específicos para comprovar a sua eficiência.
Sobre a esterilização por vapor saturado sob pressão,
assinale a alternativa que apresenta o teste utilizado para
medir a eficiência do sistema de vácuo do equipamento.
A) Teste com indicador químico.
B) Teste com indicador biológico.
C) Teste de Bowie & Dick.
D) Teste com fita listrada.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

Para proporcionar conforto, realizar exames, tratamentos
e cirurgias, existem diferentes posições do corpo que
devem ser de conhecimento da equipe de Enfermagem.
Sobre essas
INCORRETA.

posições,

assinale

a

alternativa

Um dos sistemas mais frequentemente afetados no
paciente acamado é o respiratório, e a atelectasia, que
consiste no colapso alveolar de um segmento pulmonar,
é uma complicação comum.
São cuidados para prevenir a atelectasia, EXCETO:

A) Na posição Genupeitoral, indicada para exame
ginecológico, a paciente encontra-se deitada
com as pernas flexionadas sobre as coxas,
a planta dos pés sobre o colchão e os joelhos
afastados um do outro.
B) Na posição de Sims, indicada para sondagem
retal, o paciente encontra-se deitado em decúbito
lateral.
C) Na posição de Fowler, indicada para pacientes
portadores de doenças cardíacas e respiratórias,
o paciente encontra-se semissentado, com apoio
nos joelhos, o que facilita a respiração.
D) Na posição de Trendelemburg, indicada para
melhorar o retorno venoso, o paciente encontrase em decúbito dorsal, com o corpo inclinado,
deixando a cabeça em plano mais baixo que o
restante do corpo.
QUESTÃO 27

A) Hidratação oral frequente.
B) Higienização das vias aéreas.
C) Ventilação com pressão negativa.
D) Mudança de decúbito.
QUESTÃO 30
Considere o caso clínico a seguir.
Um paciente do sexo masculino, 28 anos de idade, deu
entrada no pronto-atendimento apresentando fratura de
base de crânio.
Sobre a assistência de enfermagem que deve ser
prestada para esse tipo de paciente, assinale a
alternativa CORRETA.
A) Está contraindicada a aspiração de vias aéreas
com inserção da sonda flexível, sendo indicada a
aspiração com aspirador de ponta rígida.

As lesões por queimadura resultam da transferência
de energia de uma fonte de calor para o corpo. Sua
gravidade é determinada por extensão, profundidade e
agente causador.

B) A proteção da coluna cervical com a utilização de
colar cervical não é necessária nesse caso.

Sobre as queimaduras, é CORRETO afirmar:

D) Estão contraindicados uso de máscara facial e
intubação orotraqueal.

A) A escaldadura resulta normalmente em uma
queimadura de espessura muito profunda e
ocasiona as queimaduras de terceiro grau.
B) Uma queimadura térmica que apresenta como
sinais e sintomas eritema, dor local e formação
de bolhas atingiu a epiderme e a derme, e deve
ser classificada como queimadura de segundo
grau.
C) As queimaduras químicas e elétricas são
de pouca gravidade e geralmente não são
profundas. Atingem a epiderme e devem ser
classificadas como queimaduras de primeiro
grau.
D) A queimadura de terceiro grau é de espessura
total, é dolorosa e tem indicação de cirurgia
plástica com enxertia.

C) Tem indicação de cateter nasal tipo sonda,
intubação nasotraqueal e sonda nasogástrica.

QUESTÃO 31
Considere o caso clínico a seguir.
Uma paciente do sexo feminino, 35 anos de idade, com
diagnóstico clínico de lúpus eritematoso sistêmico e que
está sob os cuidados de um técnico de Enfermagem,
deve ser medicada com Dexametasona 4 mg, por via
endovenosa de 6/6 horas. Na instituição, está disponível
frasco de Dexametasona com 10 mg/2,5 ml.
Assinale a alternativa que apresenta o volume em ml
da droga que será utilizado a cada horário da sua
administração.
A) 2,5 ml
B) 2,0 ml

QUESTÃO 28

C) 1,5 ml

Os artigos hospitalares são classificados de acordo com
o grau de risco que apresentam para causar infecções.

D) 1,0 ml

A esse respeito, assinale a alternativa INCORRETA.
A) As comadres são artigos semicríticos.
B) As agulhas de anestesia são artigos críticos.
C) As lâminas
semicríticos.

de

laringoscópio

são

D) As lâminas de bisturi são artigos críticos.
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artigos

QUESTÃO 32

QUESTÃO 35

A prevenção e o tratamento das lesões cutâneas são
atualmente um desafio para o cuidado de enfermagem
aos pacientes acamados.

A convulsão é uma intercorrência frequente no ambiente
hospitalar e ambulatorial, sua etiologia é diversa e o
atendimento deve ser imediato e eficiente, evitando
complicações e diminuindo os ricos para o paciente.

Em relação aos cuidados com as feridas cutâneas,
assinale a alternativa CORRETA.
A) A utilização de almofadas tipo roda contribui para
a descompressão de proeminências ósseas,
sendo indicadas tanto para a prevenção quanto
para o tratamento de úlceras por pressão.
B) Para descomprimir as proeminências ósseas em
regiões como o calcâneo, as luvas preenchidas
com água são uma boa indicação de prevenção.
C) Manter a ferida seca é essencial para as
atividades das células no processo de
cicatrização da ferida; dessa forma, o técnico
de Enfermagem deve secar com gaze o leito da
ferida por ocasião das trocas de curativo.

São cuidados de enfermagem que devem ser prestados
ao paciente em crise convulsiva, EXCETO:
A) Lateralizar a cabeça para que a saliva escorra,
evitando, assim, a aspiração.
B) Afastar móveis e objetos do corpo do paciente,
protegendo-o de lesões.
C) Imobilizar os membros durante a fase tônicoclônica.
D) Deixar o paciente dormir na fase pós-comicial,
uma vez que ele estará sonolento e isto é natural.

D) A limpeza de uma ferida deve ser sempre
feita da área menos contaminada para a mais
contaminada.
QUESTÃO 33
Considere o caso clínico a seguir.
Um paciente do sexo masculino, 67 anos de idade,
deu entrada na no pronto-atendimento após sentir
desconforto torácico. Ele passou pela classificação de
risco e o enfermeiro o encaminhou para a sala laranja,
onde foi feito o eletrocardiograma e confirmado o infarto
agudo do miocárdio.
No tratamento do infarto agudo do miocárdio, são
utilizadas drogas específicas. Sobre essas drogas,
assinale a alternativa CORRETA.
A) A morfina e o nitrato são drogas indicadas para
diminuir a dilatação vascular.
B) O ácido acetilsalicílico é um antiplaquetário.
C) O propranolol é um bloqueador dos canais de
cálcio e causa analgesia.
D) Os benzodiazepínicos são betabloqueadores.
QUESTÃO 34
A nutrição parenteral consiste em oferecer por via
endovenosa os nutrientes importantes para manter ou
melhorar o estado nutricional do indivíduo, em condições
semelhantes àquelas que são normalmente oferecidas à
circulação após os processos absortivos.
Sobre os componentes que devem constar na nutrição
parenteral, assinale a alternativa CORRETA.
A) Carboidratos, aminoácidos,
essenciais e vitaminas.

ácidos

graxos

B) Carboidratos, aminoácidos, lipídios, lactose e
vitaminas.
C) Carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas e
minerais.
D) Carboidratos, aminoácidos, lipídios e glicose.

9

FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

