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L ÍN G U A  P O R T U G U E S A

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

A importância da prática esportiva
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Exercícios físicos são muitas vezes praticados com finalidade estética, buscando___ redução do peso
corporal Entretanto constituem também um poderoso instrumento de prevenção de doenças, propiciando o
aumento da capacidade respíratóna, circulatória e da densidade óssea (com bate___ osteoporose) além de
atenuar os (ndices de estresse e ansiedade, contribuir com a cnatividade e a memória, bem como promover 

elevação da autoconfiança e da autoestima
Caso sejam realizados dentro do contexto da prática esportiva, favorecem também a interação e a 

sociabilidade Em outras palavras potencializam várias competências essenciais para o bom exercício da 
liderança, como disciplina, excelência, comprometimento, responsabilidade, ousadia e determinação

Nossos ancestrais precisavam caminhar pata obter alimento por melo da caça. pesça ou coleta. O 
desenvolvimento da sociedade criou a figura ds sedentário, ou seja, daquele que produz seu sustento 
trabalhando sentado Hoíe praticamos o sedentansmo com naturalidade enxergando o movimento como 
supérfluo Deslocamo-nos sobre rodas, caminhamos por esteiras e escadas rolantes, usamos controles 
remotos, Substituímos Jogos ao ar livre por videogames e passeios pela televisão

Estudo divulgado este ano pelo Instituto Braaéairo de Geografia e Estatística (IBGE), com base nos 
dados colhidos em 2008 na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), demonstrou que apenas 
28% dos brasileiros com 14 anos ou mais de idade praticam exercidos físicos Outros 29% declararam ter 
ao menos pequena dificuldade para realizar tarefas simples como alimentar-se, tomar banho ou ir ao 
banheiro sem ajuda, subir ladeira ou escada, abaixar-se. ajoelhar-se ou curvar-se

Para a prática esportiva, há dois pré-requisitos básicos prazer e regularidade E um decorre do outro 
O primeiro passo é descobnr uma atividade alinhada ao seu perfil de modo que a pratique de forma 
despretensiosa Vocé até poderá competir em torneios, participando de ligas segmentadas por sexo e 
Idade, conquistando troféus e medalhas e cultivando novas amizades Porém, atente para não fazer da 
busca pela excelência um fim em si mesmo, ou o prazer poderá dar lugar á angústia e à frustração Essa é 
uma atribuição para esportistas profissionais
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01. De acordo com o texto, 6 correto afirm ar que

A) O sedentansmo da vida moderna é atualmente praticado com naturalidade, uma vez que é um hábito 
decorrente de nossos ancestrais

B) Exercícios físicos, quando praticados com finalidade estética não trazem nenhum benefício á saúde física e 
mental

C) A prática de esportes é, além de uma técnica auxiliar no combate ao excesso de peso. um importante meio 
de prevenção de doenças, propiciando o aumento da capacidade respiratória e clrculatóna, bem como da 
densidade óssea

D) A falta de regularidade na prática de esportes acaba causando mais malefícios do que benefícios á saúde 
tendo em vista que o Indivíduo náo consegue se adaptar adequadamente á pratica, sofrendo estresse

E) Estudo divulgado pelo IBGE apontou que a maioria dos brasileiros tem dificuldade de realizar atividades 
simples do dia a dia, como tomar banho, ir ao banheiro sem auxilio ou subir escadas

02. Lola as seguintes passagens e atente para a concordância verbal.

I -  Na pré-hiatôna não haviam seres humanos sedentários, visto que a busca por locais adequados
à subsistência era constante

II -  Cada vez mais existe, não apenas no Brasil mas no mundo Inteiro, indivíduos que devido á
rotina excessivamente atribulada, não podem dedicar tempo á prática de esportes

III -  Felizmente podemos perceber que há hoie, em ámblto global, uma maior oonscíentização a
respeito da importância dos exercícios físicos para a saúde

Das afirmações acima, qual(ls) está(âo) correta(s)?

A) Apenas a I,
B) Apenas a II
C) Apenas a III
D) Apenas I e III
E )  |, li e III
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03. As lacunas do primeiro parágrafo devem ser preenchidas respectivamente por

A )  a - a - à
B )  a - à - a
C )  è - à - a
D) á -  a -  à
E) à -  à -  à

0 4 .0  conetivo entretanto (linha 02) apenas não poderia ser substituído, no contexto em que se Insere, 
por

A) Assim
B) Porém
C) Todavia
D) Contudo
E) No entanto

06. As palavras propiciando (linha 02) e potencializam (linha 07) poderiam ser substituídas, no contexto 
em que se insorom, rospoctivamente por

A) induzindo e refugam
B) permitindo e mitigam
C) inculcando e recrudescem
D) favorecendo e reforçam
E) induzindo e refutam

06. Leia as possibilidades de reescrita da passagom: Hoje, praticamos o sodentarlsmo com naturalidade, 
pois sempre que possivel deslocamo-nos sobre rodas, caminhamos por estoiras e escadas rolantes, 
usamos controles remotos, além de substituir jogos ao ar livre por videogames e passeios pola 
televisão.

I -  Hoje praticamos o sedentarismo com naturalidade, pois, sempre que possível, nos deslocamos
sobre rodas, caminhamos por esteiras e escadas rolantes e usamos controles remotos, além 
disso, substituímos jogos ao ar livre por videogames e passeios pela televisão

II -  Hoje, praticamos o sedentarismo com naturalidade, pois -  sempre que possível -  deslocamo-nos
sobre rodas caminhamos por esteiras e escadas rolantes e usamos controles remotos Aj^m 
disso, substituímos jogos ao ar livre por videogames e passeios pela televisão,

I I I -  Hoje praticamos o sedentarismo com naturalidade, uma ve/, que, sempre que possível, 
deslocamo-nos sobre rodas caminhamos por esteiras e escadas rolantes e usamos controles 
remotos Além do mais, substituímos jogos ao ar livre por videogames e passeios pela televisão

Das afirmações acima, qual(ts) mantèm(èm) o sentido onginal e a correção sintática do trecho onginal?

A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III
D) Apenas I e III 
Ej I, II e III

07. Leia as afirmações relativas à pontuação empregada no texto.

I -  As virgulas antes e depois de 'praticamos o sedentarismo com naturalidade * (linha 11) marcam a 
intercalação de um adjunto adverbial na frase

I I -  A virgula antes de 'usamos controles remotos" (linhas 12 e 13) deveria, para seguir à risca o 
padrão gramatical, ser substituída pela conjunção e, a qual indicaria o encerramento de uma 
enumeração

III -  Após “Caso sejam realizados denfro do contexto da prática esportiva", (linha 06) há uma virgula
para marcar a antecipação de uma oração subordinada

IV -  E facultativo o emprego da vírgula após “Hojev (linha 11).

Das afirmações acima, quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas III e IV.
E) Apenas II, III e IV,
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08. Leia as afirmações relativas a formas verbais empregadas no texto.

I -  A forma verbal declararam (linha 16) está no pretérito Imperfeito do indicativo e apresenta 
aspecto concluso.

II -  A forma verbal sejam (linha 06) está no modo subjuntivo porque indica uma açâo possível,
hipotética

III -  A forma verbal poderá (linha 23) está no futuro do pretérito do indicativo, tempo que denota
certeza quanto á ocorrência futura da ação

Das afirmações acima qual(is) está(âo) correta(s)?

A) Apenas a I
B) Apenas a II
C) Apenas a III
D) Apenas II e III
E) I. He III

09. São acentuadas do acordo com a mesma rogra as palavras

A )  vocêe óssea
B) pré-requisito e supérfluo
C) substituímos e angústia
D) prática e poderá
E) exercícios e memória

10. Assinale a alternativa corretamento pontuada.

A) Esportes se forem realizados dentro do contexto da prática esportiva, podem favorecer a interação e a 
sociabilidade, ou seja potencializar várias competências que sâo essenciais para o bom exercício da 
liderança

B) Esportes -  se forem realizados dentro do contexto da prática esportiva -  podem favorecer a interação e a 
sociabilidade, ou seja, potencializar várias competências que são essenciais para o bom exercício da 
liderança

C) Esportes, se forem realizados dentro do contexto da prática esportiva podem favorecer a Interação e a 
sociabilidade, ou seja potencializar várias competências, que são essenciais para o bom exercício da 
liderança

D) Esportes se forem realizados dentro do contexto da prática esportiva, podem favorecer a Interação e a 
sociabilidade ou seja, potencializar várias competências, que sâo essenciais para o bom exercício da 
liderança,

E) Esportes se forem realizados dentro do contexto da prática esportiva podem favorecer a interação e a 
sociabilidade Ou seja: potencializar vánas competências, que são essenciais para o bom exercício da 
liderança

_________  _____________  L E G I S L A Ç Ã O  _______________  _____

11. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente a gestante e a parturiente tèm direito a ____
acompanhante(s) do sua preferência durante o período do pró-natal, do trabalho de parto e do pós- 
parto Imediato.

O texto acima estará correto se a lacuna for preenchida por

A) 1 (um)
8) 2 (dois)
C) 3 (três)
D) 4 (quatro)
E) 5 (cinco)

12. A Lei n° 10.216/2001 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. O tratamento dessas pessoas visará, 
como finalidade permanente:

A) a promoção da saúde mental
B) a reinserção social do paciente em seu meio
C) a redução dos sintomas
D) a educação do paaente.
E) a adoção de políticas públicas de saúde coletiva

CARGO: Técnico de Enfermagem V  5 /
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13. “É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer". Esse dispositivo constitucional trata dos:

A) Direitos humanos.
B) Direitos sociais
C) Direitos civis.
D) Direitos e garantias fundamentais
E) Direitos trabalhistas.

14. A crença e o culto religioso, pelo Estatuto do Idoso é um direito:
A) ao respeito.
B ) à liberdade.
C) à dignidade
D) à educação
E) à cultura

15. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera do governo, no 
âmbito da União, pelo(a):

A) Ministéno da Saúde
B) Secretaria da Saúde do município.
C) Conselho Regional de Medicina
D) Vigilância Sanitária
E) Vigilância Epidemiológtca

16. A Fundação Hospitalar Getúllo Vargas oncamlnhará à Secretaria Municipal da Saúde relatório de 
gostão, com parocoros do Consolho Curador o do Consolho Fiscal, de acordo com o contrato do 
gestão:

A) mensalmente
B) bimestralmente
C) trimestralmente
D) semestralmente
E) anualmente,

17. Apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção do saúdo e 
com a produção do sujoltos ó:

A) um dos objetivos do SUS
B) um dos princípios norteadores do Humaniza SUS
C) uma das diretrizes estaduais de saúde
D) uma política pública de saúde municipal.
E) um direito privado

18. Por "transferência da gerência, da oxocução do ações e da prestação de serviços de saúde para 
instâncias do gestão e docisão mais próximas da população-alvo" entende-se:

A) Descentralização dos Serviços de Saúde
B) Desconcentraçâo de Açóes e Serviços de Saúde.
C) Açóes Intersetonais de Saúde e Ações e Serviços de Saúde
D) Recursos humanos
E) Publicidade

19. Mantor o pagamento de vencimentos e vantagens, legalmente reconhecidos ou incorporados à 
remuneração dos trabalhadores lotados em serviços descentralizados ou cedidos a outras esferas de 
gestão do SUS é uma das atribuições e responsabilidades do (a):

A) Gestor estadual
B) Gestor federal
C) Gestor municipal
D) Prefeito municipal.
E) Governador do Estado.

20. Pelo texto relativo ao SUS de A a Z, o tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço 
social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva 
e humana refere-se à:

A) Análise de risco.
B) Análise da situação de saúde
C) Análise do sistema municipal de saúde
D) Ambiência na Saúde
E) Anemia falciforme

/ \
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___racIõcI nio l ó g i c o _________________
21. Um dos graves problemas atuais que a saúde pública está enfrentando é a dengue. Entre as medidas 

de prevenção contra a dengue, estão:

- evitar, sempre que possível, o uso de pratos nos vasos de plantas Caso utilize, coloque areia e nâo 
deixe a água parada

- lavar os bebedouros dos animais com frequência
- não deixar qualquer depósito de água sem estar bem fechado

Um agente da saúde entrevistou 40 pessoas onde constatou que 15 pessoas não praticavam as medidas de 
prevenção contra a dengue É correto afirmar que nesta entrevista a razão entre o número de pessoas que 
nâo praticavam as medidas de prevenção contra a dengue e o número de entrevistados é Igual a

A) 0,25
B) 0,125
C) 0.35
D) 0,375
E) 0.45

22. A proposição composta "se Bruno faltouJiprova do concurso da FHGV, então ele foi reprovada nesta 
prova” é logicamente equivalente à proposição:

A) se Bruno não faltou à prova do concurso da FHGV então ele nâo foi reprovado nesla prova
B) se Bruno não faltou à prova do concurso da FHGV. então ele foi reprovado nesta prova
C) se Bruno nâo faltou â prova do concurso da FHGV, então ele foi aprovado nesta prova
D) se Bruno nâo foi reprovado na prova do concurso da FHGV, então ele faltou a esta prova
E) se Bruno nâo foi reprovado na prova do ooncurso da FHGV, então ele nâo faltou a esta prova

23. Antes de viajar, é necessário verificar se o destino da viagem não exige algumas vaclnaçóes 
obrigatórias para os seus visitantes. Em uma entrevista realizada com 100 passageiros no Aeroporto 
Internacional Salgado Filho, constatou-se que 50 passageiros estavam com a vacina da febre amarela 
em dia, 70 passageiros ostavam com a vacina centra a febre tlfóido em dia o 40 passagolros estavam 
com estas ambas as vaclnaçóes om dia. É correto afirmar que o número de passageiros desta 
entrevista que não estavam com nenhuma destas duas vacinas om dia é Igual a:

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50

24. Amanda, Bruno e César vão viajar para locais diferentes, utilizando meios de transportes diforentos. 
Sobro eles e suas viagens, sabe-se que:

• Amanda não viajou de avião, mas um deles utilizou este meio de transporte
• Quem viajou para o Uruguai foi de carro,
• Um deles viajou para Santa Catarina, mas nâo foi de ônibus
• César viajou de ônibus
• Algum deles viajou para a Argentina

Neste contexto, é correto afirmar que:

A) César viajou para o Uruguai.
B) Amanda viajou de ônibus
C) Bruno viajou para Santa Catanna.
D) Amanda viajou para a Argentina,
E) César viajou para Santa Catarina

25. Em um hospital, é preciso 12 enfermeiras para atender aos 96 pacientes da UTI. Supondo que o ritmo 
de trabalho entre as enfermeiras seja constante, se aumentar em 40 o número de pacientes da UTI, 
quantas enfermeiras será preciso para atender essa demanda?

A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19

_ / Y _

W
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26. Durante uma avaliação, em um estoque de um posto do saúde, constatou-se que 32% dos 
medicamentos estavam fora do prazo de validade e deveriam ser retirados do estoque e do 
circulação. Sabendo que esse posto possuia 950 medicamentos no estoque durante essa avaliação, 
quantos medicamentos restaram após a retirada dos medicamentos que estavam fora do prazo?

A) 304
B) 346
C) 604
D) 646
E) 684

27. Em uma caixa escura, estão 3 bolas verdes, 2 bolas brancas, 7 bolas pretas e 3 bolas amarelas, 
distintas apenas pela cor. É correto afirmar que o número minimo de bolas que devem retiradas ao 
acaso desta caixa, a fim de garantir que pelo menos uma das bolas retiradas seja preta, é igual a:

A) 15
B) 13
C) 09
D) 08
E) 07

Considere o próximo enunciado para responder ás quostóes 28 e 29.

Rose é a recepcionista da ala de psiquiatria de um hospital, onde trabalha de segunda-feira a sexta-feira. 
Na tabela a seguir, estão descritos os númoros totais de telofonemas atendidos por Rose durante um 
determinado período de serviço:

Dia da semana Número total do telefonemas atendidos
Sequnda-feira 170
Terça-feira 120
Quarta-feira 110
Quinta-feira 140
Sexta-feira 140

28. É correto afirmar que o número médio de ligações totais diárias atendidas por Rose ao longo deste 
poriodo apresentado foi igual a:

A) 130
B) 134
C) 136
D) 138
E) 140

29. No contexto aprosentado pelo enunciado anterior, qual a probabilidade de sortear ao acaso um dos 
dias da semana apresentados e Rose ter atendido nesse dia um número total de telefonemas inferior 
a 135?

A) 20%
B) 40%
C) 50%
D) 60%
E ) 80%

30. Laura deseja fazer um investimento em um sistema de juros simples para sacar um montante de R$ 
1.500,00 ao final de 4 anos de aplicação. Sabendo que a taxa de juros desta aplicação é igual a 6,25% 
ao trimestre, qual o capital inicial que Laura deverá aplicar para atingir o seu objetivo?

A) R$750,00
B) R$ 725,00
C) RS 700,00
D) RS 675,00
E) R$650,00

CARGO: Técnico de Enfermagem
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________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ~

31. Considerando que a prevenção de acidentes faz parte da assistência de enfermagem e tem como 
objetivo oferecer ao paciente meios de proteção, analise as afirmações abaixo e assinale (V) para 
Verdadeiro e (F) para Falso.

( ) Acidentes mecânicos podem ser causados por aparelhos, traumatismos e quedas 
( ) Queimaduras podem ser causadas pelo fogo, pelo frio. por líquidos e vapor d'água em ebulição
( ) As medidas de prevenção de acidentes causados por substâncias químicas Incluem o uso de 

técnica adequada para quebrar ampolas de medicamentos e o depósito de matenal 
perfurocortante em local apropriado.

( ) As explosões podem ser ocasionadas pelo mau funcionamento de caldeiras, autociaves e 
aparelhos de pressão.

( ) As medidas de prevenção contra incêndios incluem saber como e quando chamar os bombeiros 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, ê

A )  V - F - V - F - F
B) F - F - V - V - F
C)  V - V - F - V - V
D) F - V - F - F - V
E) F - V - F - V - V

32. Sabondo-se que temperatura corporal é o grau de calor quo o corpo apresenta, analise as assortivas 
abaixo o assinale a alternativa INCORRETA.

A) A temperatura axilar varia de 35,5*C a 37'C,
B) A temperatura inguinal varia de 36°C a 36.8°C
C ) A temperatura oral vana entre 38,2°C a 37,2®C
D) A temperatura retal vana de 35,4°C a 37“C
E ) A temperatura é variável de acordo com o local em que é aferida

33. Nos idosos as alterações cutâneas e a menor produção de secreção sebácea favorecem o 
aparecimento de úlceras por pressão. Sobro as úlceras por pressão, analise as afirmações abaixo.

I -  A paralisia motora, associada à atrofia muscular aumenta o acolchoamento entre a pele e o osso,
favorecendo o aparecimento de úlceras por pressão

II -  A úlcera por pressão infectada apresenta secreção de odor fétido e desintegração tecldual.
III -  O edema dificulta a arculaçâo e a nutrição dos tecidos podendo causar úlceras por pressão
IV -  A força de cisalhamento causa úlcera por pressão
V -  Condições nutnclonais, incontinência urinána e fecal e mobilidade reduzida ou ausente estão

entre os fatores internos relacionados ao aparecimento de úlceras de pressão

Das afirmações acima, quais estão corretas?

A ) Apenas II, III. IV e V
B) Apenas III e IV,
C) Apenas I, II e V
D) Apenas I. II, III e V
E ) Apenas I e IV

34. São finalidades da realização da higiene ocular, EXCETO:

A) umidiflear a superfície dos olhos de um paciente inconsciente
B) remover secreções do saco conjuntival.
C) remover substâncias químicas ou corpos estranhos do olho.
D) promover alívio de prundo ocular
E) impedir o tratamento de infecções

35. A citologia é o estudo das células esfoliadas, descamadas do conteúdo cérvico-vaginal, que visa à 
identificação das neoplasias do colo uterino. São materiais necessários para a realização da técnica 
de coleta do exame citopatológico, EXCETO:

AjLugol.
B) Escova endocervical
C) Espátula de Ayre.
D) Lâmina de microscopia
E) Fixador citológico.

C A R G O : Técnico de Enferm agem  "  9 /
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36. São alterações comuns na gestação, relacionadas com a alimentação e o estilo de vida, EXCETO:

A) Hiperemese
B) Hemorroidas
C) Azia
D) Constipação
E) Polacíúna

37. Do acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, acerca de seus direitos, deveres 
e proibições, analise as afirmações abaixo o assinale (V) para Verdadeiro e |F) para Falso.

( ) É dever do profissional de enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam de sua
competência técnica, ética e legal

f ) É dever do profissional de enfermagem assegurar á pessoa, família e coletividade a assistência 
de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou Imprudência 

( ) É dever do profissional de enfermagem registrar no prontuário do paciente as informações 
Inerentes e Indispensáveis ao processo de cuidado,

( ) é proibido ao profissional de enfermagem negar assistência de enfermagem em qualquer 
situação que se caracterize como urgência ou emergência,

( ) É direto do profissional de enfermagem ter acesso á informações relacionadas è pessoa família 
e coletividade

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) F -  V - V - V - V
B) V— F - , V - V - V  
O V - V - P - F - V  
D J V - F - F - V - F
E)F -  V - V - F - F

38. São diretrizes ospocificas para a Implementação da Politlca Nacional do Humanização (PNH) na 
Atenção Básica:

I -  incentivar práticas promocionais de saúde
II -  criar mecanismos de desospitallzaçâo. visando alternativas ás práticas hospitalares, como as de

cuidados domiciliares
III -  comprometer-se com o trabalho em equipe, aumentando assim, o grau de corresponsabilldade, e

com a rede de apoio profissional visando a maior eficácia na atenção em saúde
IV -  elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede social, considerando

as políticas intersetoriais e as necessidades em saúde
V -  estabelecer formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos

serviços, o fim das filas, a hierarquização dos riscos e o acesso aos demais níveis do sistema
Das afirmações acima, quais estão corretas?

A) Apenas I e III
B) Apenas I, III, IV e V
C) Apenas II e V
D) Apenas III e IV
E) I, II. III, IV eV.

39. Acerca das modalidades de supervisão no Tratamento Diretamente Observado (TDO) da Tuberculose, 
analise as afirmações abaixo.

I -  Domiciliar: observação realizada na residência do paciente ou num local por ele solicitado 
I I -  Na unidade de saúde observação em unidades de ESF, UBS, serviço de atendimento de 

HIV/Aids ou hospitais
III -  Prisional observação realizada no sistema prisional,
IV -  Compartilhada o doente recebe a consulta médica em uma unidade de saúde e faz o TDO em 

outra unidade mais próxima do seu domicilio.
V -  Situação de rua: observação realizada em dias e horários fixos apenas na unidade de referência 

do doente

Das afirmações acima, quais estão corretas?

A) Apenas I. II e V.
B) Apenas II e V
C) Apenas I e III
D) Apenas I, II, III e IV,
E) I, II III, IV e V
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40. Em 2016 o Ministério da Saúde realizou mudanças no calendário das seguintes vacinas, EXCETO:

A) Tríplice virai
B) Poliomielite,
C) HPV
D) Pneumocócica 10-valente
E) Hepatite A


