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A COPA DO MUNDO PERDIDA
Chico Alencar, O Globo, 14/02/2014
“O conhecimento do Brasil passa pelo Futebol” (José Lins do
Rego)
A seleção brasileira de futebol tem boas chances de
ganhar a Copa do Mundo. Mas os titulares da política, em
termos de conquistas permanentes para a sociedade, o
propalado “legado social”, já desperdiçaram uma grande
oportunidade.
Fico só no estritamente prometido pelos promotores
do evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde,
por exemplo, nem no banco de reservas ficaram. Recursos não
faltaram, especialmente os públicos. As suntuosas “arenas”
reformadas ou erguidas consumiram R$8,9 bilhões, dos quais
só R$133 milhões da iniciativa privada. É a prova, em concreto
e aço, de que, no Brasil, quando se quer, se faz. Mesmo os
atrasos de praxe são resolvidos rapidamente, com aditivos
contratuais. A junção de trabalho operoso, tecnologia de ponta
e vontade política tudo realiza. E no padrão que a “mestra
Fifa” mandou... O que fazer com os “elefantes brancos” fica
para depois.
Não faltaram recursos também para os Centros de
Treinamento ofertados às 31 seleções que chegarão aqui até
junho. Foram preparados nada menos que 74 estádios e
instalações, em várias cidades. (....) Gol contra mesmo são as
obras de mobilidade urbana. As 56 intervenções viárias e de
transporte de massa previstas nas 12 cidades-sede caíram para
39 - das quais apenas meia dúzia está concluída. Seu impacto
no dia a dia da população será pequeno. Entre o prometido e
o que está sendo entregue há um abismo. É que, ao contrário
do destinado aos equipamentos esportivos, os cortes foram
de R$8,34 bilhões, quase 50% do investimento previsto em
2010. Assim, essas iniciativas resumem-se a acessos aos
estádios e melhorias das vias nos seus entornos. Em Manaus,
o placar das obras viárias não sai do zero, Brasília e Rio só
terão uma e Cuiabá, Salvador e Porto Alegre, duas. Resultados
frustrantes para quem anunciava verdadeiras “goleadas” na
locomoção da população das regiões metropolitanas, de 2014
em diante.
O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de
surpresas”: como é de nossa má tradição, faltou o jogo
coletivo, o respeito ao público. E, como um time com setores
desarticulados, sobrou distância entre o planejado e o
realizado, entre o social de longo prazo e o ganho particular
imediato. A Copa da Fifa será um evento ruidoso, agitado e ...
passageiro. Em matéria de legado, já fomos desclassificados.
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1. O título dado ao texto - Copa do Mundo perdida - se justifica
porque se refere:
(A) à provável derrota do Brasil na Copa do Mundo.
(B) ao fracasso do Brasil, no Maracanã, na Copa de 1950.
(C) à possibilidade de o Brasil não ter seus preparativos
concluídos.
(D) ao fato de o Brasil não ter aproveitado a ocasião para criar
progresso.
(E) à circunstância de nosso país não ter cumprido seus
compromissos internacionais com a Fifa.

2. O autor do texto apela muitas vezes para a linguagem
futebolística na expressão de suas ideias. A alternativa em que
isso NÃO ocorre é:
(A) “A seleção brasileira de futebol tem boas chances de ganhar
a Copa do Mundo”.
(B) “Mas os titulares da política, em termos de conquistas
permanentes para a sociedade, o propalado “legado social”,
já desperdiçaram uma grande oportunidade”.
(C) “Fico só no estritamente prometido pelos promotores do
evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde,
por exemplo, nem no banco de reservas ficaram”.
(D) “Gol contra mesmo são as obras de mobilidade urbana”.
(E) “O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de
surpresas”.

3. O autor utiliza aspas muitas vezes no texto. A alternativa
em que o emprego de aspas destaca uma ironia é:
(A) “As suntuosas “arenas” reformadas ou erguidas...”.
(B) “...o propalado “legado social”, já desperdiçaram...”.
(C) “E no padrão que a “mestra Fifa” mandou...”.
(D) “...para quem anunciava verdadeiras “goleadas” na
locomoção...”.
(E) “O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de
surpresas”: como é de nossa tradição,...”.

4. “Mas os titulares da política, em termos de conquistas
permanentes para a sociedade, o propalado “legado social”, já
desperdiçaram uma grande oportunidade”. Sobre os
componentes desse segmento do primeiro parágrafo do texto,
a única afirmativa INADEQUADA é:
(A) o conectivo “mas” indica uma oposição ao período anterior.
(B) o termo entre vírgulas traz uma causa do segmento anterior.
(C) a expressão “em termos de” equivale a “no que se refere
a”.
(D) a forma verbal “desperdiçaram” se liga a “titulares da
política”.
(E) o adjetivo “grande” mostra uma opinião do autor do texto.
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5. “O que fazer com os “elefantes brancos” fica para depois”.
No texto, a expressão “elefantes brancos” se refere:
(A) à sobra de material de construção não empregado.
(B) às construções de pouca utilidade depois da Copa.
(C) aos estádios cuja construção não foi completada.
(D) aos hospitais que poderiam ter sido construídos.
(E) aos campeonatos regionais que foram interrompidos.
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11. “Fico só no estritamente prometido pelos promotores do
evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde, por
exemplo, nem no banco de reservas ficaram”. O conectivo “já
que” equivale a:
(A) quando.
(B) logo que.
(C) para que.
(D) visto que.
(E) apesar de que.

6. A frase em que o sujeito está colocado após o verbo é:
(A) “Como é de nossa má tradição, faltou o jogo coletivo...”.
(B) “Em matéria de legado, já fomos desclassificados”.
(C) “...já desperdiçaram uma grande oportunidade”.
(D) “A Copa da Fifa será um evento ruidoso...”.
(E) “...o placar das obras viárias não sai do zero”.

7. O objetivo do texto é:
(A) lamentar a perda da Copa pelo Brasil.
(B) elogiar o país pelo sucesso nos preparativos para a Copa.
(C) alertar os outros países para os riscos na Copa.
(D) denunciar aqueles que sempre acham que nada vai dar certo.
(E) criticar a falta de organização e seriedade na Copa.

8. A alternativa em que não ocorre a presença de um termo
substantivado é:

12. Abaixo estão cinco termos grafados, no texto, com iniciais
maiúsculas. O termo que poderia, em outro contexto, aparecer
com iniciais minúsculas é:
(A) José Lins do Rego.
(B) Centro de Treinamento.
(C) Fifa.
(D) Copa do Mundo.
(E) Manaus.

13. A frase abaixo que NÃO está na voz passiva é:
(A) “Em matéria de legado, já fomos desclassificados”.
(B) “Entre o prometido e o que está sendo entregue há um
abismo”.
(C) “Foram preparados nada menos que 74 estádios...”.
(D) “Mesmo os atrasos de praxe são resolvidos rapidamente...”.
(E) “No Brasil, quando se quer, se fez”.

(A) “Mas os titulares da política...”.
(B) “Recursos não faltaram especialmente os públicos”.
(C) “Mesmo os atrasos de praxe são resolvidos...”.
(D) “Entre o prometido e o que está sendo entregue...”.
(E) “entre o planejado e o realizado”.

9. A alternativa em que as palavras mostram terminações de
valor diferente é:
(A) estrangeira / brasileira.
(B) investimento / equipamento.
(C) goleada / bolada.
(D) movimentação / delegação.
(E) esportivo /coletivo.

10. Como se pode ver no texto, a palavra “impacto” deve ser
grafada com I. A palavra abaixo que também deveria ser grafada
com I e não com E é:
(A) campeão.
(B) camaleão.
(C) áureo.
(D) cutâneo.
(E) previlégio.
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14. Observe a charge abaixo:
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17. Toda vez que vai à praia, Melina toma um sorvete. Toda
vez que vai ao cinema, Melina come pipoca ou toma um
sorvete. Hoje Melina tomou sorvete. Assim,
(A) Melina não foi à praia nem ao cinema.
(B) Melina pode ter ido ao cinema, mas não à praia.
(C) Melina foi à praia.
(D) pode ser que Melina não tenha ido nem à praia nem ao
cinema.
(E) Melina pode ter ido à praia, mas não ao cinema.

18. A negação da frase “Se Abelardo passa no concurso então
faz uma viagem” é:
(A) Abelardo não passa no concurso e não faz uma viagem.
(B) Abelardo não passa no concurso ou não faz uma viagem.
(C) Abelardo não passa no concurso e faz uma viagem.
(D) Abelardo passa no concurso ou faz uma viagem.
(E) Abelardo passa no concurso e não faz uma viagem.
Entre o texto da prova e a charge acima há em comum:
(A) a crítica ao “legado da Copa”.
(B) o elogio às autoridades públicas.
(C) a denúncia de corrupção.
(D) a referência ao alto custo dos estádios.
(E) a possibilidade de nossa derrota na Copa.

15. Na fala da presidenta Dilma há uma expressão de linguagem
popular, em que há uma forma gramaticalmente errada; essa
forma é:
(A) minha gente.
(B) olha aí.
(C) quem não quer.
(D) pro país.
(E) só não vê.

Raciocínio Lógico

16. Observe os quatro primeiros termos da sequência a seguir:
1.024, 512, 256, 128, ...
O sétimo termo dessa sequência é:

19. Três técnicos e quatro engenheiros elaboraram um plano
de melhorias das condições ambientais no trabalho. Dois
técnicos e dois engenheiros serão escolhidos, dentre eles, para
apresentar o plano à direção da empresa. O número de
diferentes equipes de apresentação que podem ser formadas
é igual a:
(A) 16
(B) 18
(C) 24
(D) 36
(E) 60

20. André precisa pegar um CD virgem numa gaveta que
contém quatro CDs virgens e seis usados. Ocorre que falta
luz, e é noite, de modo que André tem de agir no escuro. A
pergunta que André se faz é: “Quantos CDs preciso pegar, no
escuro, no mínimo, para ter certeza de que peguei ao menos
um CD virgem?”. Refletiu um pouco e, acertadamente, pegou
a seguinte quantidade de CDs:

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7

(A) 16
(B) 18
(C) 24
(D) 36
(E) 64
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21. Adriano é um colecionador de LPs usados e se impôs a regra
de dobrar o tamanho de sua coleção a cada mês. Com as
aquisições deste mês, a coleção de Adriano passou a ter 36 LPs
no total. Se mantiver o plano, Adriano terá de adquirir, daqui a
cinco meses, a seguinte quantidade de novos LPs:

25. Três amigos marcaram encontro em frente ao portão de
entrada de um estádio. Eles não lembraram, porém, que o
estádio tinha três entradas diferentes. Se cada um se dirigir
aleatoriamente a uma das entradas, a probabilidade de que
os três vão para a mesma entrada é igual a:

(A) 1.142
(B) 864
(C) 576
(D) 72
(E) 36

(A) 1/3
(B) 1/6
(C) 1/9
(D) 1/12
(E) 1/18

22. Mazinho e Tandinho são conhecidos na cidade por serem
gêmeos idênticos e pelo fato de que, por ser muito sério,
Mazinho sempre fala a verdade; já Tandinho é um brincalhão
incorrigível e sempre mente. Para identifica-los, você pergunta
a cada um deles: “Pelo menos um de vocês dois é o Mazinho?”.
Como consequência:

26. Um livro tem 100 páginas. O capítulo III começa na página
32 e termina na 39. Se uma pessoa abrir o livro ao acaso em
uma página desse livro, a probabilidade de que ela abra uma
página do capítulo III é igual a:

(A) os dois responderam “Sim”.
(B) os dois responderam “Não”.
(C) Tandinho respondeu “Sim”, Mazinho respondeu “Não”.
(D) Mazinho respondeu “Sim”, Tandinho respondeu “Não”.
(E) Mazinho respondeu “Sim”, Tandinho não teve como
responder.

23. Observe a sequência: 5, 6, 11, 17, 28, ...; o próximo termo
é:
(A) 45
(B) 48
(C) 51
(D) 53
(E) 56

24. A idade média dos quatro irmãos de Francisco é de 22 anos.
Daqui a oito anos, a soma das idades dos quatro será igual a:
(A) 116
(B) 120
(C) 124
(D) 128
(E) 132

(A) 7%
(B) 8%
(C) 9%
(D) 10%
(E) 12%

27. Um fazendeiro pensou em doar todo o gado de sua fazenda
para seus três netos; resolveu então dividir suas cabeças de
gado de modo proporcional às idades dos netos, que têm 2,
2 e 3 anos. Notou então que, se assim procedesse, restaria
uma cabeça de gado. Assim, a quantidade de cabeças de gado
do fazendeiro pode ser igual a, EXCETO:
(A) 707
(B) 722
(C) 631
(D) 645
(E) 666
28. No jogo de basquete, cada cesta marcada pode valer 1, 2
ou 3 pontos. O famoso jogador Capabianco marcou 18 cestas
na final do campeonato. Se Capabianco marcou ao menos 5
cestas de 2 pontos e no mínimo 2 e no máximo 6 cestas de 1
ponto, então o número mínimo e o número máximo de
pontos que Capabianco marcou são iguais a:
(A) 23 e 29
(B) 28 e 49
(C) 28 e 51
(D) 26 e 37
(E) 26 e 49
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29. Estamos no ano de 2.268. O torneio intergaláctico de
Xumfbol está disputado por 2.356 competidores de diversas
galáxias. Nesse jogo, cada partida é disputada por dois
competidores e, ao final, há um vitorioso e um derrotado. O
torneiro é eliminatório, ou seja, o vencedor de cada partida
continua no torneio e o perdedor é eliminado da competição.
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32. A Política Nacional de Humanização tem diretrizes centrais
para orientar a ação das equipes que têm por tarefa produzir
saúde. Dentre as alternativas elencadas, a INCORRETA é:

Até agora, já foram realizadas 2.563 partidas. O número de
competidores que ainda disputam o título do torneio, ou seja,
não foram eliminados, é igual a:

(A) acolhimento.
(B) gestão democrática.
(C) ampliação para a ação disciplinar, com aposta no trabalho
individual.
(D) valorização do trabalho.
(E) garantia dos direitos dos usuários.

(A) 3
(B) 4
(C) 248
(D) 1.424
(E) 2.430

33. Na perspectiva dos trabalhadores, humanização da saúde
tem relação direta com a valorização do trabalho e do
trabalhador. Partindo dessa afirmação, a alternativa CORRETA
é:

30. Se é verdade que Pedro não gosta de cinema, mas gosta
de teatro e não gosta de festas, então:
(A) Pedro gosta de cinema ou de teatro.
(B) Pedro não gosta de cinema, ou não gosta de teatro, ou não
gosta de festas.
(C) Pedro não gosta de cinema ou de festas.
(D) Pedro não gosta de cinema ou de teatro.
(E) Pedro só gosta de cinema ou de teatro.

Conhecimentos Específicos

31. Um dano é um erro civil praticado contra uma pessoa ou
uma propriedade. A classificação dos danos inclui os
intencionais, os quase-intencionais e os não intencionais. Os
danos intencionais são atos voluntários que violam os direitos
de outro, tais como agressão, lesão corporal e cárcere privado.
Danos quase-intencionais são atos em que falta a intenção,
porém ocorrem a ação volitiva e a causação direta, como as
encontradas na invasão de privacidade e na difamação do
caráter. A terceira classificação do dano é o dano não
intencional, que inclui a negligência ou má prática. De acordo
com o enunciado, a alternativa INCORRETA é:
(A) a agressão é qualquer ameaça intencional de provocar
contato danoso ou ofensivo.
(B) a lesão corporal não é qualquer toque intencional sem
consentimento.
(C) a difamação do carácter é a publicação de afirmações falsas
que resultem em dano à reputação de uma pessoa.
(D) a negligência é uma conduta que se situa abaixo do padrão
de cuidado.
(E) a má prática (imperícia) é um tipo de negligência,
frequentemente referida como negligência profissional.

(A) não democratizar as relações de trabalho.
(B) não incluir os trabalhadores nos processos de gestão.
(C) enfrentar temas fundamentais referentes às condições
concretas de trabalho.
(D) não discutir a sub-remuneração.
(E) a ambiência degradada não interfere na produção de saúde
dos que cuidam.
34. A Política Nacional de Humanização aposta nos processos
de formação. Sobre o tema, a alternativa INCORRETA é:
(A) estratégia de produção de sujeitos mais livres, autônomos,
criativos, co-responsáveis.
(B) espaços substantivos de formação de compromisso e de
solidariedade entre as pessoas, entre os povos.
(C) humanizar a saúde é, pois, construir relações mais negativas
dos valores que orientam nossa política pública de saúde.
(D) espaços de trocas afetivas e simbólicas, sem as quais a
eficácia das práticas fica comprometida.
(E) espaço de produção de excelência ótica e técnica, as quais
são inseparáveis.

35. Em relação à definição comum de Cuidados Básicos de
Enfermagem, é CORRETO afirmar:
(A) fornecimento de serviços de saúde integrados e acessíveis
por profissionais de saúde que abordam a maioria das
necessidades de saúde pessoais, desenvolvem parcerias
com os clientes e cuidam das famílias e comunidades.
(B) cuidados que impedem a programação subsequente da
doença.
(C) combinação de um cuidado primário e público que está
disponível a indivíduos e famílias em uma comunidade e
é fornecido em um custo acessível.
(D) diagnóstico precoce e tratamento de doenças (por exemplo,
triagem para hipertensão).
(E) organização que fornece ou contrata serviços de saúde
específicos (por exemplo, cuidados hospitalares, medicação
de prescrição).
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36. A administração de medicamento é uma parte essencial da
prática de enfermagem, que requer uma base de conhecimento
para permitir uma administração segura. Observando as
alternativas a seguir, a CORRETA é:
(A) a via mais fácil e mais desejada é a oral; os pacientes
normalmente são capazes de ingerir ou de autoadministrar
medicamentos orais com quase nenhum problema.
(B) os medicamentos tópicos são aqueles aplicados localmente,
mais frequente na pele íntegra; eles apresentam-se de uma
única forma e não podem ser aplicados em mucosas.
(C) a forma mais comum de instilação nasal é o spray ou as
gotas descongestionantes utilizadas para aliviar os
sintomas de congestão nasal ou resfriados, e os pacientes
não devem ser advertidos a não evitarem o abuso desses
medicamentos.
(D) na instilação vaginal, as medicações estão disponíveis como
supositórios, espuma, géis ou creme, e nessa situação não
se faz necessário empregar a técnica de assepsia.
(E) a administração parenteral de medicamentos é aquela
realizada por meio de injeções; quando as medicações são
fornecidas dessa forma, configura-se um procedimento não
invasivo.

37. A oxigenoterapia é barata, amplamente disponível e usada
em uma variedade de ambientes para aliviar e impedir hipóxia
tecidual. Sobre este tema, é CORRETO afirmar que:
(A) a meta da oxigenoterapia é impedir ou aliviar a hipóxia.
(B) o oxigênio substitui outro medicamento.
(C) o oxigênio não tem efeitos colaterais.
(D) a dosagem ou concentração de oxigênio não precisa ser
monitorada.
(E) não é necessário verificar a concentração de oxigênio
prescrita.

ATC110
38. Ao avaliar e tratar qualquer paciente com uma condição
de emergente, mas sobretudo o paciente que vivencia o
trauma, é essencial a documentação de tudo que ocorre.
Inclusos na documentação estão as descrições de todas as
feridas, o mecanismo da lesão, o horário de eventos e a coleta
de evidência. No cuidado do trauma, a equipe de enfermagem
deve ser excessivamente minuciosa com todas as evidências
potenciais, manuseando-as e documentando-as da maneira
adequada. Considerando o contexto do enunciado, a
alternativa INCORRETA é:
(A) quando a roupa é removida do paciente que vivenciou o
trauma, a equipe de enfermagem deve ser cuidadosa para
não cortar ou romper quaisquer lacerações, orifícios,
manchas de sangue ou poeira presentes nas roupas.
(B) as roupas devem ser dadas à família.
(C) os valores são colocados no setor de segurança do hospital,
ou se documenta explicitamente a qual membro da
família eles foram dados.
(D) se o policial estiver presente para coletar as roupas ou
qualquer outro artigo do paciente, cada artigo é
etiquetado, e a transferência da custódia para o policial,
o nome do policial, a data e a hora são documentados.
(E) quando se suspeita de suicídio ou homicídio em um
paciente morto devido ao trauma, o legista examinará o
corpo no local ou o removerá para o necrotério para
autópsia.

39. Quanto à interrupção de infusões intravenosas, é CORRETO
afirmar:
(A) é necessária após a quantidade de solução prescrita ter
disso infundida.
(B) quando não ocorrer uma infiltração.
(C) na ausência de flebite.
(D) se a cânula de infusão não desenvolver trombo em sua
ponta.
(E) se foi empregada a técnica asséptica.
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40. O cuidado emergencial pode ser definido como o cuidado
episódico ministrado ao paciente e orientado para as lesões,
enfermidades sérias ou com potencial risco de vida. É essencial
uma abordagem sistemática para a avaliação de um paciente
emergencial. Sempre que um paciente se apresenta com uma
condição de risco de vida potencial, deve-se proceder
rapidamente, EXCETO:
(A) afastar o paciente da fonte de perigo potencial – corrente
elétrica ativa, água, incêndio.
(B) determinar se o paciente está consciente; quando não
estiver plenamente consciente, não será preciso avaliar
via aérea, respiração e circulação de maneira sistemática.
(C) despir o paciente para procurar feridas ou lesões cutâneas,
quando indicado.
(D) avaliar a reação pupilar e o nível de responsividade à voz
ou tato, quando indicado.
(E) estar ciente de que a intervenção imediata é necessária
para condições, como comprometimento da via aérea,
parada respiratória e sangramento profuso.

41. Para a enfermagem, devido à estreita relação entre o
trabalho e os fatores de risco, faz-se necessário garantir a
segurança e a qualidade do serviço através da adoção de
medidas de biossegurança, de forma eficaz e eficiente, visando
à eliminação e/ou redução dos fatores de riscos presentes no
processo. Ações devem ser incentivadas no trabalho, EXCETO:
(A) lavagem das mãos, fazendo-se ou não uso das luvas.
(B) Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletivo (EPC);
os EPIs recomendados são apenas as luvas e as botas.
(C) prevenção de acidentes com materiais pérfuro-cortantes.
(D) precauções de contato com acomodações adequadas para
os pacientes, quando houver necessidade.
(E) limpeza e desinfecção de áreas, superfícies, equipamentos
e roupas, e esterilização de artigos críticos.

42. São medidas de precaução a serem adotadas pelos
trabalhadores com vistas à prevenção de acidentes em relação
ao manuseio de objetos pérfuro-cortantes, EXCETO:
(A) não manipular lâminas após o uso.
(B) manipular objetos pérfuro-cortantes e transportá-los com
desatenção.
(C) evitar o reencape das agulhas.
(D) acondicionar/descartar os materiais pérfuro-cortantes em
recipientes resistentes à perfuração.
(E) acondicionar e transportar para esterilização em condições
de segurança as agulhas de inox, seringas de vidro e outros
instrumentos reutilizáveis.
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43. Na busca pela segurança ocupacional, o profissional precisa
saber reconhecer que o planejamento e a organização das
ações contribuem para a diminuição dos fatores de riscos
inerentes ao processo de trabalho. Um conjunto de medidas
deve ser adotado como forma de promover a biossegurança,
EXCETO:
(A) o investimento em mudanças no modelo de gestão da
empresa, de forma a buscar estratégias para a
sensibilização.
(B) a não conscientização e co-responsabilização da equipe pela
qualidade do trabalho.
(C) o desenvolvimento de programas de educação permanente.
(D) o oferecimento de condições estruturais e materiais para
que os trabalhadores apliquem as recomendações
preconizadas pelas autoridades sanitárias em relação às
precauções-padrão.
(E) a fundamental importância de que cada pessoa se
responsabilize pela sua segurança e daqueles com quem
convive e assiste no ambiente laboral.
44. Para cada fator de risco e considerando-se a forma de
contaminação, uma ação deverá ser desencadeada,
garantindo-se, assim, a promoção da biossegurança no
trabalho. O conjunto de medidas de precauções-padrão vai
diferenciar conforme o tipo de risco de contato, EXCETO para:
(A) sangue.
(B) líquor cérebro espinhal.
(C) suor.
(D) fezes.
(E) urina.
45. Preocupado com os riscos ocupacionais, particularmente
o biológico, o Ministério da Saúde preconizou o uso de medidas
de prevenção à exposição a substâncias corporais pelos
profissionais de saúde durante o atendimento à população.
Como medidas de prevenção, denominadas de precauçõespadrão é CORRETO afirmar:
(A) os agentes infecciosos não estão presentes em todo o
ambiente.
(B) há uma propensão desses agentes não invadirem o interior
fisiológico do organismo e produzirem efeitos
fisiopatológicos.
(C) representam um conjunto de medidas que devem ser
aplicadas no atendimento de todos os pacientes
hospitalares (ou não), independentemente do seu estado
presumível de infecção, e na manipulação de equipamentos
e artigos contaminados ou sob suspeita de contaminação.
(D) os agentes infecciosos não podem se adaptar às
circunstâncias ambientais e às novas formas de diagnóstico
e tratamento.
(E) existe a necessidade de se incluir a presença ou descontrolar
o crescimento dos agentes infecciosos, de forma a permitir
o restabelecimento do cliente.
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46. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora observará os princípios elencados a seguir,
EXCETO:
(A) integridade.
(B) equidade.
(C) hierarquização.
(D) centralização.
(E) precaução.

47. Dentre os objetivos da Política Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora que estão descritos a seguir, tem
um que não condiz com a realidade. A alternativa INCORRETA
é:
(A) fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e a
integração com os demais componentes da Vigilância em
Saúde.
(B) incorporar a categoria trabalho como determinante do
processo saúde-doença dos indivíduos e da coletividade,
incluindo-a nas análises de situação de saúde e nas ações
de promoção em saúde.
(C) promover a saúde e ambientes e processos de trabalho
saudáveis.
(D) ampliar o entendimento de que a saúde do trabalhador deve
ser concebida como uma ação transversal, devendo a
relação saúde/trabalho ser identificada apenas em um
ponto da rede de atenção.
(E) assegurar a qualidade da atenção à saúde do trabalhador
usuário do Sistema Único de Saúde.

48. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora tem como finalidade definir os princípios, as
diretrizes e as estratégias a serem observadas pelas três esferas
de gestão do Sistema Único de Saúde, para o desenvolvimento
da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na
vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos
trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos
modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. A
Portaria que instituiu a Política Nacional de Saúde é a:
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49. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST)
desenvolve as várias atividades abaixo relacionadas, EXCETO:
(A) presta atendimento especializado aos trabalhadores
acometidos por doenças e/ou agravos relacionados ao
trabalho.
(B) realiza promoção e proteção dos trabalhadores.
(C) investiga as condições do ambiente laboral, utilizando
dados epidemiológicos obtidos através dos atendimentos
clínicos e das notificações e comunicações de acidentes
de trabalho (NAT e VAT), bem como informações
provenientes das visitas aos locais de trabalho, em
conjunto com a vigilância Epidemiológica, Sanitária e
Ambiental (Vigilância em Saúde do Trabalhador).
(D) atua desarticulado com os demais serviços da rede do
Sistema Único de Saúde.
(E) orienta e fornece retaguarda, a fim de que os agravos à
saúde relacionados ao trabalho possam ser atendidos em
todos os níveis, de forma integral e hierarquizada.

50. A Constituição de 1988 demarcou um novo modelo de
atenção à saúde com vários avanços. Dentre os avanços
citados a seguir, o INCORRETO é:
(A) conceito ampliado de saúde, incorporando os
determinantes sociais do processo saúde/doença.
(B) reconhecimento da saúde como um direito de todos e
dever do estado.
(C) a universalidade não atende o direito de atenção à saúde
a todos os cidadãos.
(D) a equidade, que se refere às ações na lógica de prioridade:
mais quem tem menos ou igualdade na medida das
diferenças.
(E) o controle social (participação popular), que consagra à
comunidade participação na formação das políticas
setoriais e no controle de sua execução.

(A) 224, de 06 de maio de 2011.
(B) 204, de 11 de maio de 2011.
(C) 1.823, de 23 de agosto de 2012.
(D) 2.338, de outubro de 2011.
(E) 140, de 15 de junho de 2012.
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51. O DECRETO nº 6.833, de 29 de abril de 2009, institui o
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público
Federal-SIASS e o Comitê Gestor de Atenção à Saúde do
Servidor. De acordo com o teor do DECRETO, a alternativa
INCORRETA é:
(A) promoção, prevenção e acompanhamento da saúde; ações
com o objetivo de intervir no processo de adoecimento
do servidor, tanto no aspecto individual quanto nas
relações coletivas no ambiente de trabalho.
(B) aprovar as diretrizes para aplicação da política de atenção
à saúde e segurança do trabalho do servidor público federal
e para a capacitação dos servidores em exercício nas
Unidades SIASS.
(C) deliberar sobre as propostas de criação, jurisdição e
funcionamento das Unidades SIASS.
(D) a força de trabalho do SIASS será formada exclusivamente
por servidores federais.
(E) orientar e acompanhar a execução das ações e programas
no âmbito do SIASS e fora dele.

52. A prevenção contra a doença por meio de imunizações
reduziu significativamente a morbimortalidade infantil por
doenças infecciosas. A cada consulta, as imunizações e a
administração das vacinas necessárias devem ser realizadas.
Com relação à administração de vacinas, a alternativa CORRETA
é:
(A) é vital seguir as recomendações de armazenamento e
manuseio do fabricante; a falha em observar tais
recomendações pode reduzir a potência e a eficácia das
vacinas.
(B) a técnica de lavagem das mãos é obrigatória apenas após a
administração da vacina.
(C) as agulhas e seringas estéreis e descartáveis devem ser
descartadas de imediato em lixeira comum.
(D) as vacinas parenterais devem ser administradas em crianças
de mais idade e adolescentes na face ânterolateral da parte
superior da coxa.
(E) antes de administrar uma dose subsequente de qualquer
vacina, não se deve perguntar aos pacientes e aos pais
sobre os efeitos colaterais e possíveis reações que ocorrem
em virtude das doses anteriores.
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53. Em relação às considerações gerais sobre secreção e função
da insulina, a alternativa INCORRETA é:
(A) a insulina é um hormônio secretado pelas células beta das
ilhotas de Langerhans, no pâncreas.
(B) grandes quantidades de insulina são liberadas para dentro
da corrente sanguínea em resposta às alterações nos níveis
sanguíneos de glicose durante todo o dia.
(C) o aumento da secreção ou dose de insulina, liberadas depois
de refeição, ajuda a manter a glicemia em níveis normais.
(D) a insulina é essencial à utilização da glicose no metabolismo
celular bem como para o metabolismo correto da proteína
e dos lipídeos.
(E) os níveis de glicemia são mantidos dentro da faixa de
normalidade por um mecanismo interno de biofeedbeck
que envolve o pâncreas e o fígado.

54. A hipertensão (pressão arterial alta) é uma doença da
regulação vascular, na qual estão alternados os mecanismos
que controlam a pressão arterial dentro da faixa de
normalidade. Sobre o tema, a alternativa CORRETA é:
(A) a hipertensão não é uma das doenças crônicas mais
prevalentes para as quais o tratamento é disponibilizado,
entretanto muitos pacientes com hipertensão
permanecem sem tratamento.
(B) não existem sintomas; dessa maneira, ela é denominada
“o matador silencioso”.
(C) o aumento na incidência não é associado aos seguintes
fatores de risco: idade, raça, peso em excesso, história
familiar, fumo, estilo de vida sedentário e diabetes
mellitus.
(D) a hipertensão prolongada não lesiona os vasos sanguíneos
no cérebro, olhos, coração e rins, e não aumenta o risco
de acidente vascular cerebral, angina, infarto do miocárdio,
cegueira e insuficiência cardíaca e renal.
(E) dados recentes demonstram que 100% dos adultos com
hipertensão estão cientes de sua existência.
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55. O cuidado de higiene adequado exige compreensão da
anatomia e fisiologia do tegumento, cavidade oral e dos olhos,
ouvidos e nariz. As células da pele e mucosa trocam oxigênio,
nutrientes e líquidos com os vasos sanguíneos subjacentes.
Sobre o tema é CORRETO afirmar que:
(A) a pele é um órgão ativo com as funções de proteção,
secreção, excreção, regulação da temperatura e sensação.
(B) as unhas são constituídas de tecidos epiteliais que crescem
a partir da raiz do leito ungueal, localizada na pele no sulco
ungueal, oculto pela prega chamada lúnula.
(C) a cavidade oral é revestida por mucosa que exibe
descontinuidade com a pele.
(D) a higiene oral irregular mantém a integridade das superfícies
do dente e evita a gengivite ou inflamação da gengiva.
(E) as alterações hormonais, estresse emocional e físico,
envelhecimento, infecção e determinadas doenças não
afetam as características dos pelos.

56. Ergonomia é um termo que deriva do grego “ergon”, que
significa “trabalho” e “nomos”, que significa “leis ou normas”.
Ergonomia designa o conjunto de disciplinas que estuda a
organização do trabalho no qual existe interações entre seres
humanos e máquinas. Sobre o tema, a alternativa INCORRETA
é:
(A) prevenção de acidentes laborais.
(B) criação de métodos laborais.
(C) determinação de tempos de trabalho.
(D) utilização também das soluções não ergonômicas no local
de trabalho.
(E) lesões por esforço repetitivo (LER) são um dos problemas
físicos mais comuns que podem causar limitações ou
mesmo incapacidade de trabalhar.

57. O profissional Técnico de Enfermagem do Trabalho
desempenha atividades na área de saúde ocupacional, em
conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos
de biossegurança. Das alternativas elencadas a seguir, aquela
que você entende como sendo a INCORRETA é:
(A) auxiliar na observação sistemática do estado de saúde dos
trabalhadores, nos levantamentos de doenças profissionais,
lesões traumáticas e doenças epidemiológicas.
(B) participar dos programas de prevenção de acidentes, de
saúde e de medidas reabilitativas.
(C) desempenhar tarefas relativas a campanhas de educação
sanitária.
(D) atender as necessidades dos trabalhadores de doenças ou
lesões de pouca gravidade, sob supervisão.
(E) executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento
das atividades do setor, que não são inerentes à sua função.
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58. Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um
componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde,
como definido em Portaria do Ministério da Saúde. A VISAT
visa à promoção da saúde e à redução da morbimortalidade
da população trabalhadora. Considerando-se os princípios da
VISAT, a alternativa INCORRETA é:
(A) universalidade.
(B) integralidade das ações.
(C) integração interinstitucional.
(D) responsabilidade sanitária.
(E) hierarquização e centralização.

59. Em outubro de 2004, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) lançou formalmente a Aliança Mundial para a
Segurança do Paciente por meio de Resolução na 57ª
Assembleia Mundial da Saúde, recomendando aos países
maior atenção ao tema Segurança do Paciente. Considerandose a atuação da Aliança Mundial, a alternativa INCORRETA é:
(A) identificar os pacientes corretamente.
(B) melhorar a efetividade da comunicação entre os
profissionais da assistência.
(C) assegurar cirurgias com local de intervenção correto,
procedimento correto e paciente correto.
(D) reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de
saúde.
(E) reduzir o risco de lesões aos pacientes, com exceção das
quedas.

60. A bioética é a ética aplicada à vida e abrange temas que
vão desde uma simples relação interpessoal até fatores que
interferem na sobrevivência do próprio planeta. A bioética
divide-se em dimensões, também conhecidas como grandes
áreas de estudo. Nas alternativas a seguir, uma área
INCORRETA é:
(A) pessoal.
(B) social.
(C) ecológica.
(D) pedagógica.
(E) transporte.
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INSTRUÇÕES
1. Por motivo de segurança a Fundação Dom Cintra solicita que o candidato transcreva em letra cursiva, em espaço próprio no
Cartão de Respostas, a frase abaixo apresentada:
"As melhores coisas da vida, não podem ser vistas nem tocadas, mas sim sentidas pelo coração." ( Dalai Lama )
2. Para cada uma das questões da prova objetiva são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C),
(D) e (E), e só uma responde da melhor forma possível ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação
de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
3. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, considerando, inclusive, a marcação do Cartão de Respostas. Faça-a com tranquilidade,
mas controle o seu tempo.
4. Verifique se a prova é para o PERFIL para o qual concorre.
5. Somente após autorizado o início da prova, verifique se este Caderno de Questões está completo e em ordem. Folhear o
Caderno de Questões antes do início da prova implica na eliminação do candidato.
6. Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento estão corretos. Caso
contrário, comunique ao fiscal de sala.
7. O Caderno de Questões poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no Cartão de Respostas serão objeto de
correção.
8. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
. não haverá substituição por erro do candidato;
. não deixar de assinar no campo próprio;
. não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
. a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente
à letra a ser assinalada;
. outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição do Cartão de Respostas;
9. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.
10. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.
11. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões.
12.Você poderá anotar suas respostas em área específica do Caderno de Questões, destacá-la e levar consigo.
13. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
14. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.
Boa Prova!

Ao término de sua prova, anote aqui seu gabarito e destaque na linha pontilhada.
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