
BOA PROVA

A T E N Ç Ã O

O contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

1. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento e
cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

2. Aprova objetiva terá duração de 4 horas incluído neste tempo o preenchimento do

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- 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 implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio faltando 60 minutos para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça seus
pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, no dia
22/06/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Existem 32.000 pessoas esperando por um
transplante de rim hoje no Brasil. É uma longa fila, que
demora entre três e dez anos para ser vencida. Quem encara
essa espera são doentes renais que não têm nenhum parente
ou amigo com órgão compatível e disposto a doá-lo. Essa
dificuldade vem estimulando o comércio de órgãos, que
encontrou, na internet, um caminho aberto para as
negociações. Os rins são oferecidos, em média, por 80.000
reais. Mas há quem arrisque pedir até 500.000 reais. O
comércio, embora proibido por lei, é uma solução tentadora
para os doentes em situação de desespero, cujo tempo de
vida está se esgotando. Com um doador particular, ele não
precisa esperar na fila e pode receber o órgão imediatamente,
se os testes indicarem que existe compatibilidade. O passo
seguinte é buscar a autorização judicial, obrigatória no caso
de transplantes entre não parentes. Para concretizar a
operação, basta que doador e receptor se declarem amigos
perante o juiz. Como a fiscalização é falha, dificilmente se
consegue desvendar a mentira. O indício do avanço desse
comércio está nos dados da Associação Brasileira de
Transplantes de Órgãos. Nos últimos quatro anos, a doação
entre parentes se manteve estável, na faixa de 1.500 por ano.
A doação entre cônjuges caiu de 148, em 2002, para 121, em
2006. E, no mesmo período, a doação entre amigos
aumentou de setenta para 114 ao ano.

Os números podem parecer pequenos, mas o que
está em jogo é a tendência que se verifica. O crescimento foi
de 62%. Há três anos, a CPI do Tráfico de Órgãos sugeriu, em
seu relatório final, que o Ministério da Saúde acompanhasse
de perto o número de transplantes entre não aparentados.
Classificou essa modalidade como um “propiciador do
comércio de órgãos".Até hoje o acompanhamento não é feito.
Existem dezenas de anúncios disponíveis na rede, com
e-mail para contato e alguns até com o telefone do vendedor.
Esse tipo de oferta aparece também em classificados de
jornal. O problema já é conhecido pelos médicos. O Hospital
do Rim, de São Paulo, se recusa, por conta própria, a fazer
transplantes entre não parentes. “Há pessoas que doam
apenas para fazer o bem. Mas isso não é a maioria. É difícil
para um juiz saber se está havendo ou não algum tipo de
troca”, diz o médico Osmar Medina, diretor do programa de
transplantes do hospital.

A decisão de vender um rim não é fácil. Quem segue
esse caminho normalmente está tomado pelo desespero da
falta de dinheiro. VEJA conversou com uma dessas pessoas.
Tiago (a seu pedido, seu sobrenome não pode ser revelado)
tem 27 anos e mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele
usou a internet para oferecer seu rim. No anúncio, divulga
telefone, e-mail e pede 40.000 reais. “Uma amiga de Sergipe
vendeu seu rim a um receptor em Minas. Pouco antes do
transplante, teve o dinheiro depositado na conta. Foram
80.000 reais”, diz. É possível encontrar razões humanitárias
para a venda de órgãos, principalmente da parte de quem
compra. Mas a lei é clara ao proibir. Para evitar que o
desespero seja um combustível poderoso nas mãos dos
traficantes de órgãos, o governo precisa agir rápido. Não dá
para esperar mais.

O corpo à venda

( )Marcelo Bortoloti

2. Em “Quem encara essa espera são doentes renais que
não têm nenhum parente ou amigo com órgão compatível e
disposto a doá- .”, o pronome oblíquo grifado se refere:

A) ao órgão compatível;
B) ao doador;
C) ao doente renal;
D) ao transplante;
E) ao amigo.

lo

1. De acordo com o texto:

A) A internet é a responsável pelo comércio de órgãos no
país.

B) Apenas o doente que tem parentes com órgão compatível
não tem direito à doação de órgãos.

C) Os médicos são coniventes com o comércio de órgãos.
D) As pessoas que doam seus órgãos o fazem com

segundas intenções.
E) A fiscalização, no que diz respeito aos transplantes de

órgãos, é ineficiente.

4. Segundo o texto, a responsabilidade pela facilidade em
burlar a lei recai sobre:

A) os anúncios disponíveis na rede;
B) os classificados do jornal;
C) a falta de fiscalização;
D) a CPI do tráfico de órgãos;
E) as estatísticas.

5. Em “Tiago (a seu pedido, seu sobrenome não pode ser
revelado) tem 27 anos e mora em Natal, no Rio Grande do
Norte.”, a frase entre parênteses indica que o rapaz:

A) faz parte das estatísticas;
B) tem consciência de que tomou uma atitude condenável;
C) se orgulha da atitude tomada;
D) quer ser identificado;
E) tinha razões humanitárias para doar um órgão.

6. Assinale a opção que substitui a palavra grifada sem
alteração de sentido.

“Os números podem parecer pequenos, o que está
em jogo é a tendência que se verifica.”

A) portanto;
B) porque;
C) logo;
D) contudo;
E) por isso.

mas

3. Marque a opção correta com relação às idéias veiculadas
no texto.

A) Os doentes terminais não estão sujeitos à legislação.
B) Os parentes se recusam a doar órgãos aos doentes

renais.
C) As estatísticas sugerem que a lei vem sendo burlada.
D) Compete aos médicos fiscalizar as doações feitas através

da internet.
E) Adoação entre parentes exige autorização judicial.



9. Assinale a opção em que todas as palavras, presentes no
texto, foram corretamente separadas em sílabas.

A) trans-plan-te / ór-gãos / a-rris-que;
B) co-mér-cio / côn-ju-ges / cre-sci-men-to / pas-so;
C) a-com-pa-nhas-se / dis-po-ní-ve-is / di-nhe-i-ro;
D) re-cep-tor / com-bus-tí-vel / clas-si-fi-ca-dos / con-ver-

sou;
E) com-pa-tí-vel / de-ses-pe-ro / pe-sso-as.

11. Passando o verbo da frase abaixo para o futuro do
pretérito do indicativo, encontramos a forma verbal:

“Esse tipo de oferta aparece também em classificados de
jornal.”

A) apareceria;
B) aparecerá;
C) aparecera;
D) apareceu;
E) aparecesse.

10. Marque a alternativa que apresenta, correta e
respectivamente, a classe gramatical a que pertencem as
palavras grifadas no trecho abaixo.

“Essa vem estimulando o comércio órgãos,
encontrou, na internet, um caminho aberto para as

.”

A) adjetivo - artigo - conjunção - substantivo;
B) adjetivo - conjunção - preposição - verbo;
C) substantivo - preposição - pronome - substantivo;
D) advérbio - preposição - pronome - verbo;
E) substantivo - conjunção - conjunção - substantivo.

dificuldade de
que
negociações

14. Assinale a opção em que o adjetivo composto foi
corretamente flexionado.

A) problemas políticos-social;
B) olhos castanho-escuros;
C) meninos surdo-mudos;
D) ternos azuis-marinhos;
E) sapatos branco-gelos.

15. Marque a opção que completa corretamente a frase
abaixo.

Ela ____havia se internado e estava ____ nervosa,
porque é ____ a entrada de visitas na enfermaria do hospital.

A) mesmo - meia - proibida;
B) mesma - meio - proibida;
C) mesma - meia - proibida;
D) mesmo - meio - proibido;
E) mesmo - meia - proibido.

16. O processo de colonização da região Norte e
consequentemente do atual Estado de Rondônia foi feito
através de:

A) lutas entre portugueses e espanhóis;
B) ocupação da floresta amazônica;
C) missões religiosas comandadas por jesuítas;
D) invasões dos países vizinhos;
E) expedições holandesas.

13. O adjetivo grifado na frase abaixo foi flexionado no grau:

Os pacientes ficaram muito com a nova
medida.

A) superlativo absoluto analítico;
B) superlativo absoluto sintético;
C) superlativo relativo de superioridade;
D) comparativo de superioridade;
E) comparativo de igualdade.

animados

8. Assinale o substantivo que, assim como a palavra grifada
em “A doação entre caiu...”, é classificado como um
substantivo .

A) colega;
B) cavalheiro;
C) cavalo;
D) criatura;
E) estudante.

cônjuges
sobrecomum

12. Marque a alternativa que apresenta ERRO com relação à
concordância verbal.

A) Havia muitas pessoas na fila de espera.
B) Já eram duas horas da tarde.
C) O relógio do hospital marcava três horas da tarde.
D) Amaioria das pessoas age de boa fé.
E) Entrou mais duas pessoas na fila.

CONHECIMENTOS REGIONAIS
(HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA)
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7. Indique a opção em que todas as palavras foram
corretamente grafadas.

A) extrovertido - estravagante - excepcional;
B) excesso - essencial - estraordinário;
C) azedo - horta – herva;
D) hábito - álito - híbrido;
E) adivinhar - obsoleto - admitir.



26. Segundo o artigo 37 da Constituição Federal / 88, a
administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá, aos seguintes princípios:

A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência;

B) negligência, moralidade, legalidade, eficiência,
impessoalidade;

C) legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência;

D) publicidade, impessoalidade, ilegalidade, eficiência,
moralidade;

E) negligência, legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade.

25. O relevo da região Norte, bem como do Estado de
Rondônia, é caracterizado pelo domínio de terras baixas,
como planícies, depressões e planaltos pouco elevados.
Também é um território rico em rios que formam importantes
bacias. Entre outras, podemos citar a:

A) Bacia do São Francisco;
B) Bacia do Paraná;
C) BaciaAmazônica;
D) Bacia do Uruguai;
E) Bacia do Parnaíba.

20. Entre 1877 e 1910 no atual território conhecido hoje como
Amazônia, e principalmente no atual Estado de Rondônia,
ocorreu o Primeiro Ciclo da Borracha. Dos primeiros
exploradores, além dos nativos, dos mamelucos e
estrangeiros, constava um significativo grupo de imigrantes
brasileiros. Eram eles:

A) gaúchos;
B) cariocas;
C) paranaenses;
D) nordestinos;
E) mineiros.

19. A região Norte ou Amazônia da qual Rondônia faz parte,
faz uso de muitos meios de transporte. O que é utilizado com
intensidade nessa região é o transporte:

A) rodoviário;
B) hidroviário;
C) ferroviário;
D) aéreo;
E) marítimo.

22. A ferrovia Madeira-Mamoré, no território de Rondônia, foi
um dos fatores responsáveis pelo crescimento da região. Ela
fazia a ligação entre as cidades de:

A) Porto Velho e Guajará-Mirim;
B) Guajará-Mirim e Cuiabá;
C) Porto Velho e Vilhena;
D) Ji-Paraná e Guajará-Mirim;
E) Guajará-Mirim e Manaus.

21. O Primeiro Ciclo da Borracha trouxe um extenso
desenvolvimento para a Região e também para o território
ocupado hoje por Rondônia. Uma das consequências disso
foi:

A) o surgimento do Estado de Mato Grosso;
B) a instalação das linhas telegráficas estratégicas;
C) a elevação de Manaus à categoria de Estado;
D) a descoberta de ouro na região;
E) a construção da estrada de ferro central do Brasil.

24. As florestas rondonienses são ricas em espécies vegetais
e a sua exploração foi responsável pelo povoamento da
região. Hoje, estas florestas ainda constituem um grande fator
econômico para o Estado em função da extração de:

A) cacau;
B) feijão;
C) uva;
D) mandioca;
E) madeira.

23. A ferrovia Madeira-Mamoré foi construída margeando um
dos grandes rios do Estado de Rondônia. Trata-se do rio:

A) Xingú;
B) Beni;
C) Madeira;
D) Amazonas;
E) Guaporé.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

27. O artigo 37 da Constituição Federal/88 estabelece em
seu inciso III que o prazo de validade do concurso público será
de:

A) três anos, prorrogável uma vez, por igual período;
B) somente dois anos;
C) até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;
D) a Constituição Federal não estabelece prazo de validade

para concurso público;
E) um ano.
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18. A população que ocupa a região Norte seja ela rural ou
urbana como a de Porto Velho, no Estado de Rondônia, se fixa
sempre ao longo dos rios, e por isso é chamada de população:

A) das águas;
B) dos igarapés;
C) amazônica;
D) de lagunas;
E) ribeirinha.

17. As primeiras expedições que chegaram ao Norte, onde
fica situado Rondônia, queriam explorar pimenta, castanha-
do-pará, essências etc... Estes artigos eram conhecidos
como:

A) drogas do sertão;
B) especiarias;
C) artigos de luxo;
D) drogas indígenas;
E) drogas da floresta.



32. Luvas de segurança de borracha são utilizadas para
limpeza e manipulação de soluções. Elas também podem ser
usadas para pegar:

A) maçanetas;
B) pratos;
C) lixo;
D) desinfetantes;
E) mobiliário.

31. Os sacos plásticos de lixo devem ser recolhidos quando
atingirem a capacidade de:

A) 1/3
B) 3/3
C) 4/5
D) 3/5
E) 2/3

30. Em ambiente fechado de assistência à saúde, com
exceção da cozinha e da copa, utiliza-se para a limpeza do
chão:

A) varredura úmida;
B) espanação;
C) varredura a seco;
D) lavagem;
E) desinfecção.

29. O funcionário de unidade de saúde que trabalha em
serviços gerais deve:

A) usar calçados abertos porque nesse tipo de atividade é
necessário que ele se sinta à vontade;

B) trabalhar com roupas confortáveis dispensando o uso de
uniforme;

C) desconsiderar o uso de equipamento de proteção
individual (EPI);

D) lavar as mãos com água e sabão após o uso do sanitário,
antes da alimentação, ao iniciar e terminar uma atividade;

E) desconsiderar a importância da higiene pessoal.

35. São equipamentos que devem ser utilizados para
proteger o profissional de limpeza de respingos de material
orgânico e da diluição dos desinfetantes:

A) sapato e meia;
B) touca e avental;
C) óculos de segurança e protetor facial;
D) blusa de manga comprida e máscara;
E) luvas e botas.

37. Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos
resíduos de saúde devem ser:

A) mantidos no local de sua geração até que algum
funcionário possa vir retirá-lo;

B) armazenados durante todo o dia para que ao final do
turno ele possa ser retirado do local de geração;

C) reaproveitados para não haver desperdício de material;
D) retirados imediatamente do local de geração, após o

preenchimento e fechamento;
E) não existe uma regra para esse tipo de operação.

38. É considerado material de consumo para o serviço de
limpeza:

A) carrinho para transporte do lixo;
B) enceradeira;
C) estante com prateleiras;
D) escadas antiderrapantes;
E) desinfetantes.

39. Para manter a perfeita higiene pessoal deve-se:

A) cortar o cabelo de dois em dois meses;
B) tomar banho diário, manter os cabelos limpos, penteados

e presos;
C) usar unhas compridas e pintadas;
D) usar cabelos compridos e soltos;
E) pintar o cabelo.

33. Denomina-se “limpeza terminal” aquela que é realizada
nas unidades hospitalares:

A) diariamente;
B) nas dependências, durante a ocupação do paciente;
C) quinzenalmente;
D) após a alta do paciente;
E) semanalmente.

36. A segregação de resíduos deve ser realizada no local
onde são gerados, devendo se observar que:

A) os recipientes estejam localizados próximos da fonte
geradora;

B) qualquer recipiente serve para este fim;
C) recipientes de vidro são os mais adequados para este tipo

de operação;
D) a abertura do recipiente pode ser feita manualmente;
E) material de madeira resiste bem a esta finalidade.

28. Podemos considerar como equipamento para limpeza:

A) sabão líquido;
B) carrinho para transporte do material de limpeza;
C) panos;
D) toalhas de papel;
E) esponjas.

34. Na higienização de ambiente, é considerado produto
químico:

A) carrinho de limpeza;
B) detergente;
C) luvas de borracha;
D) sacos de lixo;
E) papel toalha.
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40. Os calçados indicados para ambiente de sujeira orgânica
são:

A) os de tecido;
B) sandálias abertas na frente e fechadas atrás;
C) desnecessários porque este tipo de ambiente não requer

cuidado;
D) sandálias de dedo;
E) os fechados e de preferência impermeáveis.
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