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Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

outubro

18

18 de outubro

40 questões

14h10 às 18h10

4 h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

4 questões

(20 questões)
1. Analise as afirmativas abaixo tomando por base o
texto.

Capacitação ambiental

1. Um dos principais instrumentos de gestão
ambiental portuária é a capacitação ambiental.
2. As capacitações ambientais devem ser teóricas e práticas.
3. As capacitações ambientais visam somente às
situações emergenciais.
4. É preciso fazer-se um plano de gestão
ambiental de emergência.
5. No plano de emergência devem constar simulações que precisam ser postas em prática
periodicamente para que seja aperfeiçoada a
tecnologia empregada e as técnicas de atuação.

A capacitação ambiental das organizações portuárias,
que constitui um dos principais instrumentos da sua
gestão ambiental, inicia-se pela criação de um núcleo
ambiental na estrutura da instituição, composto por
profissionais de diversos campos, como química, biologia, oceanografia, arquitetura e urbanismo, entre outros,
bem como pelos próprios profissionais do porto.
Além disso, a capacitação deve envolver o incremento
do conhecimento teórico e prático das matérias
ambientais e a formação de uma base adequada
de dados técnicos para se realizar uma boa gestão
ambiental.
A capacitação deve ser complementada com o treinamento dos agentes portuários para as condições e
situações de gestão ambiental, especialmente para as
emergências.
Os planos de emergência requerem simulações que
devem ser periódicas e aprimoradas constantemente,
tanto pela agregação de tecnologia, como de métodos de atuação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.

(…)
http://www.antaq.gov.br
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2. Analise as frases quanto à Regência Verbal e à
Concordância Verbal e Nominal.
1. Haviam muitas razões para o manifesto, eu o
apoio!
2. Elas mesmo fizeram o Plano de Emergência
de nossa estação.
3. Deram duas horas no relógio da chefia.
4. Não se obedeceram às ordens dadas pelo
comandante do navio.
5. Hão de haver muitas aprovações.
6. Estão anexas as solicitações feitas.
Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A frase 1 obedece às regras da concordância
verbal.
b. ( ) A frase 2 está correta quanto à concordância
nominal.
c. ( X ) As frases 3 e 6 estão corretas.
d. ( ) A frase 4 está correta.
e. ( ) A frase 5 seria correta se fosse assim redigida:
Haverão muitas aprovações.

3. Sobre emprego de tempos e modos verbais, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) No primeiro parágrafo do texto temos dois
verbos apenas e eles estão conjugados no
presente do indicativo.
b. ( ) A frase: “Ele interviu na gestão ambiental do
Porto” está correta quanto ao uso do verbo
que está no pretérito perfeito do indicativo.
c. ( ) Em: ”Os planos de emergência requerem
simulações”, temos um verbo conjugado no
pretérito imperfeito do indicativo.
d. ( ) Está correto o uso dos verbos em: “Quando
veres meu chefe, diga-lhe que não poderei
trabalhar hoje”.
e. ( ) Em: “Tu pusestes os mastros no navio, conforme orientação?” o verbo está corretamente
empregado na segunda pessoa do singular.

Página 4

4. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1

Coluna 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(
(
(
(
(
(
(
(

Conserto
Concerto
Ratifico
Retifico
Censo
Senso
Comprimento
Cumprimento

)
)
)
)
)
)
)
)

recenseamento
peça musical
saudação
confirmo
reparo
extensão
corrijo
prudência

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

5•1•8•3•2•7•4•6
5•1•8•4•2•7•3•6
5•2•8•3•1•7•4•6
6•1•7•4•2•8•3•5
6•2•8•4•1•7•3•5

Raciocínio Lógico

4 questões

5. José, João e Maria irão viajar e cada um utilizará
uma combinação entre ônibus, avião e navio como
meios de transporte. Sabe-se que:
1. João utilizará dois dos meios de transporte
citados.
2. Se Maria utilizar avião, então João não utilizará avião nem navio.
3. Se José utilizar avião ou navio, então Maria
utilizará avião.
Portanto podemos afirmar corretamente que José
utilizará:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

apenas avião como transporte.
apenas ônibus como transporte.
apenas ônibus e avião como transporte.
apenas ônibus e navio como transporte.
ônibus, avião e navio como transporte.
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6. Em um porto onde trabalham 11 navios de reboque, 4 devem ser escolhidos para puxarem navios que
aguardam entrada no porto.
De quantas maneiras diferentes esta escolha pode ser
feita?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Portanto, a probalidade desta pessoa pegar ao menos
um peixe com mais de 1 kg é:
( )
( )
(X)
( )
( )

Maior que 32%.
Maior que 31,7% e menor que 32%.
Maior que 31,4% e menor que 31,7%.
Maior que 31,1% e menor que 31,4%.
Menor que 31,1%.

4 questões

9. O botão do Office do MS Word 2007 em português
permite ao usúario obter acesso a quais ferramentas /
recursos do MS Word?

7920
660
550
330
110

7. Um pessoa sai para pescar, utilizando-se de uma
rede e um molinete. A probabilidade de pegar ao
menos um peixe com mais de 1 kg na rede é de 24% e
no molinete é de 10%.

a.
b.
c.
d.
e.

Noções de Informática

1. Abrir arquivos existentes
2. Imprimir o document
3. Enviar o documento por e-mail como anexo
PDF
4. Publicar o documento como uma nova postagem de Blog
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

10. Ao clicar com o botão direito sobre a área de trabalho do Windows 7, considerando que este possui o
Office 2007 instalado, o que se pode criar a partir do
item ‘Novo’ do menu?
1.
2.
3.
4.

8. Em uma competição náutica entre 9 barcos serão
premiados os três primeiros colocados, sendo que o primeiro colocado receberá medalha de ouro, o segundo,
medalha de prata e o terceiro, medalha de bronze.

Documento do MS Office Word
Imagem de bitmap
Atalho
Aviso em balão

De quantas maneiras diferentes pode ser feita a premiação desta competição?

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

524
504
84
257
1008

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.
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11. A fórmula ou função do MS Excel 2007 em português, que permite arredondar um número com um
determinado número de casas após a vírgula, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

ARREDONDAR
ARREDONDA
VIRGULA
ARRED
INTEIRO

14. Aumenta a cada dia o drama dos milhares de
homens e mulheres que procuram refúgio no continente europeu encontrando, muitas vezes, a morte
em perigosas travessias.
Assinale a alternativa correta a respeito do tema.
a. (

b.
12. A função do MS Excel 2007 em português INT tem
como finalidade:
a. ( ) Integralizar um valor a partir da sua derivada.
b. ( ) Transformar um valor do tipo TEXTO em um
valor numérico inteiro.
c. ( ) Transformar um valor do tipo INTEIRO em um
valor do tipo TEXTO.
d. ( ) Arredondar um número para cima até o
número inteiro mais próximo.
e. ( X ) Arredondar um número para baixo até o
número inteiro mais próximo.

Temas de Atualidade

4 questões

13. As exportações brasileiras, a curto prazo, principalmente as da agroindústria, tendem a crescer em
função do aumento da competividade de nossos produtos no exterior.
Assinale a alternativa que indica uma das razões deste
incremento.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

A desvalorização do Real.
A crise econômica chinesa.
A desvalorização da moeda chinesa.
O crescente aumento da população europeia.
Cataclismos naturais que destruíram
mais de 80% da produção de cereais dos
Estados Unidos.

c.

d.

e.

15. Está se realizando (de 1o de maio até o dia 31 de
outubro de 2015) na Itália, a Expo Milão 2015.
Esta Exposição Universal tem como tema:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Espaço, a fronteira final.
O futuro da Internet é agora.
Casa comum, nossa responsabilidade.
Alimentar o planeta, energia para a vida.
Trabalhadores do mundo todo, uni-vos.

16. O Porto de Imbituba, nas suas primeiras décadas
de funcionamento, esteve vinculado a uma importante atividade econômica.
Assinale a alternativa que indica esta atividade.
a.
b.
c.
d.
e.
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) Um percentual expressivo daqueles que
tentam chegar, por qualquer meio, à Europa
Central, é natural dos Países Ibéricos.
( X ) Um grande número desses refugiados tenta
escapar aos horrores da Guerra Civil na Síria.
( ) Na sua maioria, as pessoas que tentam chegar
à Europa procedem do Haiti, país arrasado por
um terremoto.
( ) A crise econômica sem precedentes na
História dos Estados Unidos e o aumento da
pobreza naquele país têm produzido milhares
de desempregados que tentam um melhor
futuro na Europa.
( ) A crise grega produziu um grande número de
pobres que tentam, clandestinamente, chegar
à Itália e Alemanha onde podem encontrar
emprego e moradia.

( )
( )
( )
( )
(X)

Turismo
Indústria têxtil
Produção de azulejos
Produção agroindustrial
Mineração de carvão
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Língua Inglesa

4 questões

The main issues of the Brazilian port system
Since the beginning of the privatization of the Brazilian
ports in 1995, the lessee companies of container terminals have invested approximately USD 1 billion acquisition of modern equipment, physical infrastructure,
training of manpower and infrastructure.
Particularly after the injection of resources by the
Federal Government through the Growth Acceleration
Program (PAC), the situation at the Brazilian ports
started to improve.
Part of the dredging works in the main Brazilian ports
are finished. With the sea deeper along the ports’ area,
it is estimated that around 30% of the vessels worldwide that could not dock in Brazil before, now can.
But what used to be an issue at the sea, now it is an
issue at the land. The logistical problems of access are
evident, the bottleneck of access from the cargo container terminals generate unproductive periods, which
are highly detrimental to the foreign trade and financial activity of Brazil. It is a fact that the rail network
and roads in the vicinity of the ports are insufficient.
Another great matter about the Brazilian ports is the
bureaucracy. Besides making everything more expensive, slowness in the Brazilian ports invented a truly
“congestion at sea”. Every ship that arrives in the country
waits at least 5.5 days to have the goods delivered by
agencies such as IRS, the National Sanitary Surveillance
Agency (ANVISA), the Ministry of Agriculture and the
Docks. The world average is three days.
In Brazil, the organs responsible for clearance of goods
run only during business hours. It is the only country
among the world’s major economies, which does not
have these services available 24 hours.

17. According to the first paragraph, it is correct to
state that:
a. ( X ) The Brazilian’s ports privatization started in
1995.
b. ( ) Brazilian companies’ terminals lessen their
infrastructure.
c. ( ) The Brazilian’s ports have spent USD
1.000.000,00 to buy modern equipment.
d. ( ) Container’s companies have started their
privatization in the 90s.
e. ( ) The Brazilian government invested a lot of
money to train new manpower last year.

18. Match the words in column 1 to their correct definition in column 2.
Column 1 Words

Column 2 Definition

1.
2.
3.
4.
5.

(
(

improve
lessee
vessels
issue
foreign

(
(
(

) ship
) from another
country
) holder of lease
) point in question
) become better

Choose the alternative that presents the correct
sequence, from top to botton.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1•3•4•5•2
2•4•3•1•5
3•5•2•4•1
4•1•5•2•3
5•2•1•3•4
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19. The alternative which has the correct translation
for the following sentence: “Part of the dredging works
in the main Brazilian ports are finished.” is:
a. ( ) A parte dos trabalhos principais nos portos
Brasileiros são terminados a tempo.
b. ( X ) Parte dos trabalhos de dragagem nos principais portos Brasileiros estão concluídos.
c. ( ) Os principais portos Brasileiros de dragagem
terminaram seus trabalhos.
d. ( ) A principal parte dos trabalhos de dragagem
Brasileira terminou nos portos.
e. ( ) Os portos Brasileiros concluíram suas principais tarefas de dragagem portuária.

20. According to the last paragraph, it is correct to
say that:
a. ( ) The major economy responsible for the clearance of goods is available for 24 hours.
b. ( ) To run a business to release goods for responsible economies it must be available for
12 hours.
c. ( ) Brazilian ports doesn’t have a department to
release foreign goods during business hours.
d. ( ) In Brazil the service of clearance goods is
available the whole day.
e. ( X ) Brazil is the country that has its service of
clearance of goods available just only during
business hours.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
21. Assinale a alternativa que indica corretamente o
instituto por meio do qual ocorrerá a exploração indireta das instalações portuárias localizadas fora da área
do porto organizado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

concessão
autorização
arrendamento
permissão
licitação

22. Assinale a alternativa que indica corretamente o
conceito de porto organizado.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Instalação portuária explorada mediante
autorização e localizada fora da área do porto
organizado.
( ) Área delimitada por ato do Poder Executivo
que compreende as instalações portuárias e a
infraestrutura de proteção e de acesso.
( ) Instalação localizada dentro ou fora da área
do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou
armazenagem de mercadorias, destinadas ou
provenientes de transporte aquaviário.
( ) Pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as
atividades de movimentação de passageiros
ou movimentação e armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário.
( X ) Bem público construído e aparelhado para
atender a necessidades de navegação, de
movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e
cujo tráfego e operações portuárias estejam
sob jurisdição de autoridade portuária.

(20 questões)

23. O órgão de gestão de mão de obra deverá ser
composto obrigatoriamente de:
a. ( X ) um conselho de supervisão e
uma diretoria-executiva.
b. ( ) uma diretoria-executiva e
uma secretaria de portos.
c. ( ) um conselho de supervisão e
uma diretoria de recursos humanos.
d. ( ) um conselho de supervisão e
um conselho de autoridade portuária.
e. ( ) uma diretoria-executiva e
um conselho de atividade portuária.

24. Assinale a alternativa que indica corretamente a
modalidade de contrato a ser celebrado para a exploração das instalações portuárias localizadas fora da
área do porto organizado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

termo de cessão de uso
termo de parceria
contrato de gestão
contrato de adesão
contrato de consumo

25. Assinale a alternativa que corresponde ao órgão
consultivo da administração do porto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

conselho de supervisão
órgão gestor de mão de obra
conselho de autoridade portuária
instalação portuária pública de pequeno porte
estação de transbordo de carga
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26. A cadeia de sobrevivência do Atendimento
Cardiovascular de Emergência (ACE) em adultos,
preconizada pela American Heart Association (AHA),
inclui, em ordem sequencial:
a. (

b.

c.

d.

e.

) reanimação cardiorrespiratória precoce com
ênfase nas compressões torácicas; rápida desfibrilação; reconhecimento imediato da PCR
e acionamento do serviço de emergência/
urgência; suporte avançado de vida eficaz.
( ) reconhecimento imediato da PCR e acionamento do serviço de emergência/urgência;
reanimação cardiorrespiratória precoce com
ênfase na respiração; rápida desfibrilação;
suporte avançado de vida eficaz; cuidados
pós-PCR integrados.
( ) reanimação cardiorrespiratória precoce com
ênfase na desfibrilação; reconhecimento imediato da PCR e acionamento do serviço de
emergência/urgência; atendimento à respiração; suporte avançado de vida eficaz.
( ) reanimação cardiorrespiratória precoce utilizando a sequência via aérea-respiração-compressões torácicas; rápida desfibrilação; reconhecimento imediato da PCR e acionamento
do serviço de emergência/urgência; suporte
avançado de vida eficaz; cuidados pós-PCR
integrados.
( X ) reconhecimento imediato da Parada Cardior
respiratória (PCR) e acionamento do serviço
de emergência/urgência; reanimação cardiorrespiratória precoce com ênfase nas compressões torácicas; rápida desfibrilação; suporte
avançado de vida eficaz; cuidados pós-PCR
integrados.

27. Analise o texto abaixo:
A frequência cardíaca considerada normal para uma
criança de 4 anos é de          BPM, sendo
que a média normal é de      BPM.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

70 a 130 • 120
75 a 115 • 110
80 a 120 • 100
85 a 150 • 130
90 a 160 • 140
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28. Na gestação, a mulher está suscetível a algumas
intercorrências clínicas e obstétricas.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
(
(

(

(

(

) A gravidez pré-termo é aquela cuja idade gestacional encontra-se entre 22 e 37 semanas.
) O pré-natal inadequado está associado ao
aumento de risco de rotura prematura das
membranas ovulares.
) A polidramnia é definida como o acúmulo
de líquido amniótico em volume superior a
3.000ml durante a gestação.
) O abortamento é a morte ou expulsão ovular
ocorrida antes de 22 semanas de gestação ou
quando o concepto pesa menos de 500 g.
) A atividade sexual durante o terceiro trimestre
da gravidez está associada com a ocorrência
de trabalho de parto prematuro.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•F•V
V•V•F•V•F
V•F•F•V•F
F•V•V•V•F
F•F•V•F•V

29. O conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos, faz parte do campo de
atuação do Sistema Único de Saúde.
Este conjunto de ações recebe o nome de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

vigilância sanitária.
saúde do trabalhador.
farmacoepidemiologia.
vigilância epidemiológica.
controle das agressões do meio ambiente.
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30. No período neonatal, a dor apresenta várias
manifestações sistêmicas. No sistema cardiovascular,
observa-se:

32. É responsabilidade dos profissionais de saúde a
realização de ações para o controle do câncer do colo
do útero.

a. ( X ) aumento da frequência cardíaca e da pressão
arterial e variação da pressão intracraniana.
b. ( ) elevação do consumo de oxigênio, alteração
na relação ventilação/perfusão.
c. ( ) grande liberação de adrenalina, elevação do
consumo de oxigênio e aumento da pressão
arterial.
d. ( ) aumento da frequência cardíaca e variação
da pressão arterial e grande liberação de
corticosteroides.
e. ( ) elevação do consumo de oxigênio, elasticidade dos vasos sanguíneos e supressão da
liberação de adrenalina.

Com relação à coleta de material para o exame citopatológico, leia atentamente as afirmativas abaixo:
1. O início da coleta para o exame citopatológico
deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
2. No procedimento de coleta para o exame citopatológico em mulheres idosas com vaginas
extremamente atróficas, recomenda-se usar
lubrificante no espéculo.
3. A coleta do material deve ser realizada na
endocérvice e no fundo de saco vaginal em
uma única lâmina.
4. Para coleta de material na ectocérvice, utiliza-se
espátula de Ayre, encaixando-se a ponta mais
longa no orifício externo do colo para fazer a
raspagem em movimento rotativo de 360°.
5. A coleta na ectocérvice é realizada com a
escova, fazendo um movimento giratório de
360°, percorrendo todo o contorno do orifício
cervical.

31. O idoso, devido as suas especificidades, tem um
calendário de vacinações específico. Em relação a este
calendário, assinale a alternativa correta:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A vacina tríplice viral faz parte do esquema de
imunização dos idosos, principalmente para
os imunodeprimidos.
( ) A vacina meningocócica conjugada faz parte
do esquema de imunização, devendo ser aplicada em três doses, com intervalo mínimo de
dois meses entre as doses.
( X ) Uma dose da vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa) é recomendada
mesmo para os indivíduos que já receberam a
vacina dupla bacteriana do tipo adulto (dT).
( ) A vacina contra a hepatite A é prioritária para
a população com mais de 60 anos de idade,
devido ao risco de complicações apresentadas
por esta faixa etária.
( ) A vacina contra o herpes zoster faz parte do
esquema básico de imunização, mas não é
recomendada para os idosos que já apresentaram quadro de herpes zoster.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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33. Na administração de medicamentos, alguns princípios devem ser cuidadosamente observados.
Relacione as colunas 1 e 2 abaixo de acordo com o
assunto.
Coluna 1 Consequências
1.
2.
3.
4.
5.

34. O diagnóstico precoce da hipertensão arterial
sistêmica (HAS) não requer tecnologia sofisticada e
é de suma importância para a qualidade de vida das
pessoas que convivem com essa patologia.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.

Intolerância medicamentosa
Interação medicamentosa
Antagonismo medicamentoso
Incompatibilidade medicamentosa
Tolerância medicamentosa

(

(

Coluna 2 Descrição
(

) caracteriza-se pela diminuição do efeito farmacológico com o uso repetido da droga.
( ) relaciona-se a medicamentos que não podem
ser misturados.
( ) ao se administrar dois fármacos eles podem
aumentar ou diminuir os efeitos terapêuticos.
( ) um medicamento altera os efeitos de um
segundo.

(

(

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1•4•3•2
3•2•1•4
4•5•2•3
5•4•2•3
5•4•3•2

(

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.
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) Todo adulto a partir dos 18 anos, atendido na
Unidade Básica de Saúde, que não tiver registro no prontuário de ao menos uma verificação da pressão arterial (PA) nos últimos dois
anos, deverá tê-la verificada e registrada.
) A primeira verificação da PA deve ser realizada
em ambos os braços. Caso haja diferença
entre os valores, deve ser considerada a
medida de menor valor.
) A medida da PA deve ser realizada com o
paciente sentado, com o braço apoiado, à
altura do precórdio e após cinco minutos de
repouso.
) A câmara inflável do esfigmomanômetro deve
cobrir pelo menos um terço da circunferência
do braço de um adulto.
) O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 140/90mmHg,
verificada em pelo menos três dias diferentes
com intervalo mínimo de uma semana entre
as medidas.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•F•F•V
V•F•V•F•V
F•V•F•V•F
F•V•F•F•F
F•F•V•V•V
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35. Analise as afirmativas abaixo com relação ao tratamento e acompanhamento das pessoas com Diabetes
Mellitus (DM):

36. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) no que se refere ao processamento do
material hospitalar.

1. O tratamento do DM tipo 1 consiste na adoção de hábitos de vida saudáveis e prática
regular de atividade física.
2. É recomendada a verificação da glicemia capilar três ou mais vezes ao dia para as pessoas
com DM tipo 1 ou tipo 2 em uso de insulina.
3. O DM tipo 2, que acomete a maioria das
pessoas com diabetes, exige tratamento não
farmacológico, em geral complementado com
antidiabético oral.
4. A cetoacidose ocorre principalmente em
pacientes com DM tipo 2, sendo as vezes, a
primeira manifestação da doença.

(
(

(

(

) As caixas metálicas fechadas podem ser utilizadas para a esterilização a vapor d’água.
) O papel kraft não pode ser utilizado para
esterilização, uma vez que não apresenta
barreira microbiana e possui amido na sua
composição.
) Na esterilização química por glutaraldeído, o
material deve ser imerso na solução e depois
estocado em recipiente estéril.
) A esterilização em óxido de etileno é realizada em autoclaves que funcionam em
baixa temperatura e indicada para materiais
termossensíveis.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

( )
( )
( )
(X)
( )

V•V•F•V
V•F•F•V
F•V•V•F
F•V•F•V
F•F•V•V
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37. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação aos benefícios da OSHAS
18001 (Sistema de Gestão em Saúde e Segurança
Ocupacional).

38. Analise as afirmativas abaixo em relação à medicação por via subcutânea:
1. Os locais mais comuns para a aplicação são a
face externa da porção superior do braço, face
anterior da coxa, tecido frouxo do abdômen
inferior, região glútea e dorso superior.
2. É uma via segura e não apresenta contraindicações pois provoca um mínimo traumatismo
tecidual e apresenta um pequeno risco de
atingir vasos sanguíneos de grande calibre e
nervos.
3. As medicações recomendadas para injeção
por esta via incluem soluções aquosas e suspensões não irritantes, contidas em 0,5 a 2,0
ml de líquido.
4. O local da injeção não deve ser massageado,
pois o importante é que a medicação seja
absorvida e se distribua por todo o organismo
lentamente.

(

) Redução significativa de acidentes, perigos e
parada de trabalho, devido à sistematização
de todas as atividades.
( ) Valorização da imagem do empregador, pois
a empresa está comprometida com sua segurança e saúde.
( ) Evita o risco de passivos trabalhistas e ações
judiciais, pois obtém acesso e conhecimento
constante à legislação.
( ) Aumento da identificação e motivação do
funcionário, por meio do envolvimento nos
processos de gestão de segurança e saúde
ocupacional.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•F
V•F•V•V
V•F•F•V
F•V•F•V
F•F•V•F
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
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39. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) em relação à estocagem de
imunobiológicos.
(

(

(

(

(

) A temperatura interna dos equipamentos utilizados para acondicionamento dos imunobiológicos deverá ser rigorosamente de +2 a +8°C.
) Na Rede de Frio das Regionais de Saúde os
diluentes não podem ficar fora da geladeira,
mesmo se recebidos em temperatura ambiente.
) Na primeira prateleira do equipamento, são
acondicionadas as vacinas que podem ser
submetidas a temperaturas negativas: poliomielite oral, febre amarela, varicela, dupla e
tríplice viral, sem os diluentes.
) Os imunobiológicos devem ser acondicionados com ocupação máxima de 80% dos
equipamentos.
) Na terceira prateleira são acondicionadas as
vacinas que não podem ser submetidas a
temperaturas negativas: BCG, dt meningocócica, influenza e hepatite A.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

V•V•F•F•F
F•V•F•V•V
F•V•V•V•F
F•F•V•V•V
V•F•V•F•F

40. Analise as afirmativas abaixo no que diz respeito às características epidemiológicas da doença
meningocócica:
1. A doença meningocócica no Brasil é considerada epidêmica, com ocorrência de surtos
esporádicos, sendo que o meningococo é a
principal causa de meningite no país.
2. A doença meningocócica acomete indivíduos
de todas as faixas etárias, porém aproximadamente 40 a 50% dos casos notificados ocorrem
em crianças menores de cinco anos de idade.
3. Considera-se como casos suspeitos, crianças
abaixo de um ano e adultos com febre, cefaleia, vômitos e rigidez de nuca, além de outros
sinais de irritação meníngea.
4. Os sorogrupos circulantes mais frequentes no
Brasil, têm sido o C e o B; no entanto, nos últimos anos observa-se um aumento no número
e na proporção dos casos atribuídos ao sorogrupo C.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
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