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SIMONE VE

INSTRUÇÕES INICIAIS:
1. Você terá 04 (quatro) horas para responder as questões dessa Prova, sendo de 01 hora o tempo mínimo de
permanência em sala.
2. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas.
3. Você só poderá levar o Caderno de Prova após decorridas 03 (três) horas do início efetivo da prova.
045-7
4. Quando faltar uma hora para o encerramento do tempo de aplicação da prova, o fiscal informará aos candidatos.SIMONE
5. Ao abrir o Caderno de Provas, confira a sequência das páginas e das questões. Se for identificado algum problema,
informe, imediatamente, ao fiscal.
6. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da mesma.
7. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou recorrer a consultas a livros, anotações, agendas eletrônicas,
gravadores, ou mesmo usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer instrumento
receptor/transmissor de mensagens.
8. Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato.

05/02/2012

VE

CADERNO DE QUESTÕES – Técnico em Enfermagem

CADERNO DE QUESTÕES

Este caderno de Prova contém 40 questões objetivas, com 05 (cinco) alternativas cada uma, indicadas pelas letras a), b),
c), d) e e), assim distribuídas:

Língua Portuguesa, sendo 15 questões.
Conhecimentos Gerais/Regionais/Atualidades, sendo 10 questões.
Conhecimentos Específicos, sendo 15 questões.

SOBRE A FOLHA DE RESPOSTAS
1.

É de sua inteira responsabilidade o manuseio correto da Folha de Respostas.

2.

Leia cuidadosamente cada questão e marque a resposta correta na Folha de Respostas.

3.

Existe APENAS UMA resposta correta para cada questão objetiva. Observe as instruções dadas para as
questões.

4.

Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta ao assinalar sua resposta na Folha de Respostas, e preencha
completamente o espaço a ela destinado, sem ultrapassar os seus limites.

5.

Confira os dados constantes na Folha de Respostas e assine-a no espaço reservado para tal fim, no cabeçalho.

Boa Sorte!
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PORTUGUÊS – Questões de 01 a 15
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa
coerente com a pergunta dada.
QUESTÕES DE 01 A 05
Texto 01: MINHA NAMORADA
Meu poeta eu hoje estou contente
Todo mundo de repente ficou lindo
Ficou lindo de morrer
Eu hoje estou me rindo
Nem eu mesma sei de que
Porque eu recebi
Uma cartinhazinha de você
Se você quer ser minha namorada
Ai que linda namorada
Você poderia ser
Se quiser ser somente minha
Exatamente essa coisinha
Essa coisa toda minha
Que ninguém mais pode ser
Você tem que me fazer
Um juramento
De só ter um pensamento
Ser só minha até morrer
E também de não perder esse jeitinho
De falar devagarinho
Essas histórias de você
E de repente me fazer muito carinho
E chorar bem de mansinho
Sem ninguém saber por que
E se mais do que minha namorada
Você quer ser minha amada
Minha amada, mas amada pra valer
Aquela amada pelo amor predestinada
Sem a qual a vida é nada
Sem a qual se quer morrer
Você tem que vir comigo
Em meu caminho
E talvez o meu caminho
Seja triste pra você
Os seus olhos têm que ser só dos meus olhos
E os seus braços o meu ninho
No silêncio de depois
E você tem de ser a estrela derradeira
Minha amiga e companheira
No infinito de nós dois.
MORAES, Vinícius de. Minha Namorada. Disponível em http://letras.terra.com.br/vinicius-de-moraes/49276/, acesso em 12 de janeiro de 2012.

QUESTÃO 01.
Analise os itens abaixo acerca do texto Minha Namorada.
I. A primeira estrofe é marcada por uma voz lírica feminina.
II. A segunda estrofe se constitui num convite do poeta para namoro, estabelecendo as condições para tal.
III. A terceira estrofe revela um pedido do poeta para que o amor se acomode, pois o namoro é a fase do
encantamento.
IV. Nos versos finais da terceira estrofe, a amada se revela apenas amante, corroborado pelos versos “E os
seus braços o meu ninho”.
V. Nas três estrofes, a voz lírica predominante é a masculina.
Sobre os itens, assinale a alternativa correta.
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II estão corretos.
Apenas I, II e III estão corretos.
Apenas III e V estão corretos.
Apenas II e IV estão corretos.
Todos os itens analisam coerentemente o texto.

QUESTÃO 02.
Sobre o texto, é incorreto afirmar:
a) a linguagem poética é a predominante no texto, com uma aproximação da estrutura estilística própria
das cartas de amor.
b) a carta para o amado ou amada simboliza a entrega confessional do sentimento, o que se constitui na
ferramenta buscada pelo autor em sua composição poética.
c) duas vozes líricas estão presentes no texto: a primeira revela o recebimento da carta, a segunda
expressa o sentido desta.
d) o poeta usa, explicitamente, a estrutura própria de uma carta, inclusive, afirmando, por meio da voz
lírica masculina, que a escreveu para a amada, presente no verso 7.
e) o poeta propõe um juramento de amor e estabelece uma gradação na relação dos dois.
QUESTÃO 03.
Leia atentamente os versos 26 a 30 do poema-canção:
“[...] Você quer ser minha amada/ Minha amada, mas amada pra valer/ Aquela amada pelo amor
predestinada/ Sem a qual a vida é nada/ Sem a qual se quer morrer [...]”
A ideia central contida no trecho acima é:
a) o poeta convida a amada a jurar o amor, assumindo o ônus da morte, caso a relação amorosa não se
concretize.
b) o poeta aceita a amada com suas fragilidades e desejos, abrindo mão da vida, caso o amor se esgote.
c) a amada aceita a predestinação e se entrega ao amor, assumindo a responsabilidade de ser amiga e
companheira.
d) a amada, ao jurar amor eterno, aceita as condições do tempo do amor.
e) o poeta expressa o sentido do que é ser amada e aponta a razão de ser do amor.
QUESTÃO 04.
Julgue os itens abaixo, à respeito dos excertos extraídos do texto.
I. “Uma cartinhazinha de você” (verso 7) e “ser minha namorada” (verso 8) assumem a mesma função
morfossintática no texto.
II. “contente” (verso 1) e “devagarinho” (verso 20) assumem a mesma função morfossintática no texto.
III. “lindo de morrer” (verso 3) e “os seus braços o meu ninho” (verso 36) são figuras de linguagem, com carga
semântica idêntica.
IV. “No silêncio de depois” (verso 37) sugere uma aproximação carnal entre os amantes.
V. “Que” (verso 14) e “que” (verso 35) atuam como a mesma função morfossintática no texto.
Sobre os itens, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II estão corretos.
Apenas II e III estão corretos.
Apenas III e IV estão corretos.
Apenas I e IV estão corretos.
Apenas I, III e V estão corretos.

QUESTÃO 05.
“[...] E você tem de ser a estrela derradeira
Minha amiga e companheira
No infinito de nós dois.”
Sobre os versos acima, podemos afirmar que:
I. o segundo verso sugere uma explicação para “estrela derradeira”.
II. o terceiro verso atua como um adjunto adverbial.
III. no primeiro verso, a palavra “derradeira” atua como adjunto adnominal.
IV. no primeiro verso, a palavra “estrela” atua como núcleo do predicado verbal.
CONCURSO PÚBLICO – QUEIMADAS / BAHIA, 05 DE FEVEREIRO DE 2012.
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V. “você”, no primeiro verso, e “nós”, no segundo verso, são pronomes e assumem a mesma função
morfossintática.
Sobre os itens, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I, II e III estão corretos.
Apenas II, III e IV estão corretos.
Apenas III, IV e V estão corretos.
Apenas II e III estão corretos.
Apenas I e V estão corretos.

QUESTÕES DE 06 A 10
Texto 2:
OS TRÊS MAL-AMADOS
JOAQUIM:
O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade,
minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os
papéis onde eu escrevera meu nome.
O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de
gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus.
O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos.
O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas,
minhas ondas-curtas, meus raios-X. Comeu meus testes mentais, meus exames de urina.
O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus livros de prosa as citações
em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos.
Faminto, o amor devorou os utensílios de meu uso: pente, navalha, escovas, tesouras de unhas,
canivete. Faminto ainda, o amor devorou o uso de meus utensílios: meus banhos frios, a ópera cantada no
banheiro, o aquecedor de água de fogo morto mas que parecia uma usina.
O amor comeu as frutas postas sobre a mesa. Bebeu a água dos copos e das quartinhas. Comeu o pão
de propósito escondido. Bebeu as lágrimas dos olhos que, ninguém o sabia, estavam cheios de água.
O amor voltou para comer os papéis onde irrefletidamente eu tornara a escrever meu nome.
O amor roeu minha infância, de dedos sujos de tinta, cabelo caindo nos olhos, botinas nunca
engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos, e que riscava os livros, mordia o lápis, andava
na rua chutando pedras. Roeu as conversas, junto à bomba de gasolina do largo, com os primos que tudo
sabiam sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre marcas de automóvel.
O amor comeu meu Estado e minha cidade. Drenou a água morta dos mangues, aboliu a maré. Comeu
os mangues crespos e de folhas duras, comeu o verde ácido das plantas de cana cobrindo os morros
regulares, cortados pelas barreiras vermelhas, pelo trenzinho preto, pelas chaminés. Comeu o cheiro de cana
cortada e o cheiro de maresia. Comeu até essas coisas de que eu desesperava por não saber falar delas em
verso.
O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas folhinhas. Comeu os minutos de adiantamento de
meu relógio, os anos que as linhas de minha mão asseguravam. Comeu o futuro grande atleta, o futuro grande
poeta. Comeu as futuras viagens em volta da terra, as futuras estantes em volta da sala.
O amor comeu minha paz e minha guerra. Meu dia e minha noite. Meu inverno e meu verão. Comeu
meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte.
(As falas do personagem Joaquim foram extraídas da poesia "Os Três Mal-Amados", constante do livro "João Cabral de Melo Neto - Obras Completas", Editora Nova Aguilar S.A. - Rio
de Janeiro, 1994, pág.59.)

QUESTÃO 06.
A partir da leitura do texto, podemos inferir que ele propõe, exceto:
a) uma discussão acerca do efeito catastrófico que o amor pode fazer na vida de um sujeito
desequilibrado.
b) uma exaltação do amor, demonstrando como ele acaba por nos absorver por inteiro.
c) um debate filosófico-literário acerca das consequências do amor na vida dos sujeitos.
d) um painel ilustrativo de como o amor é visceral, fazendo-nos, inclusive a observá-lo, mais detidamente,
na vida de um escritor.
e) um retrato do amor no cotidiano.
QUESTÃO 07.
O fragmento “O amor comeu minha paz e minha guerra. Meu dia e minha noite. Meu inverno e meu verão”
revela que o autor fez uso, notadamente, da figura de linguagem denominada:
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a)
b)
c)
d)
e)

sinestesia.
hipérbole.
proposopeia.
ironia.
antítese.

QUESTÃO 08.
A leitura atenta do texto nos permite afirmar que se trata de:
a) uma narrativa, com a presença de um enredo específico, realizado num tempo cronológico
determinado.
b) uma poesia, pela presença forte do descritivismo e adjetivismo.
c) uma prosa poética, por reunir elementos da crônica e o subjetivismo da poesia.
d) uma teoria poética, pelo forte engajamento do autor em defender a presença do subjetivismo na vida
cotidiana.
e) uma crônica pura, sem reflexos de elementos de outras tipologias textuais.
QUESTÃO 09.
Entre os fragmentos, extraídos do texto, qual deles conseguiria apresentar todo descritivismo empenhado pelo
autor, a ponto de chegar a uma síntese?
a)
b)
c)
d)
e)

“O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato.”
“O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas.”
“O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia.”
“O amor roeu minha infância.”
“O amor comeu meu Estado e minha cidade.”

QUESTÃO 10.
Julgue os itens abaixo, à respeito das palavras, expressões ou excertos extraídos do texto.
I. “irrefletidamente” e “adiantamento” passaram pelo mesmo processo de formação de palavras.
II. O uso das vírgulas em “O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato” se justifica pelo mesmo
motivo em “Faminto, o amor devorou os utensílios de meu uso [...]”.
III. A oração “que poderiam se juntar em versos” e “morta” exercem a mesma função morfológica.
IV. De acordo com o novo acordo ortográfico, a palavra “papéis” perde o acento, como ocorreu com a palavra
assembleia.
V. O termo “que”, constante na oração “que riscava os livros”, é um pronome relativo, referindo-se à palavra
“amor”, da oração anterior, “O amor roeu o menino esquivo”.
Sobre os itens, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II estão corretos.
Apenas III e IV estão corretos.
Apenas IV e V estão corretos.
Apenas III está correto.
Apenas I e III estão corretos.

QUESTÕES DE 11 A 15
Texto 3:
ESCRAVIDÃO MODERNA
Nas letras da lei, a escravidão está extinta, porém, em muitos países, principalmente onde a
democracia é frágil, há alguns tipos de escravidão, em que mulheres e meninas são capturadas para serem
escravas domésticas ou ajudantes para diversos trabalhos. Há ainda o tráfico de mulheres para prostituição
forçada, principalmente em regiões pobres da Rússia, Filipinas e Tailândia, dentre outros países.
A expressão escravidão moderna possui sentido metafórico, pois não se trata mais de compra ou
venda de pessoas. No entanto, os meios de comunicação em geral utilizam a expressão para designar aquelas
relações de trabalho nas quais as pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra sua vontade, sob
ameaça, violência física e psicológica ou outras formas de intimidações. Muitas dessas formas de trabalho são
acobertadas pela expressão trabalhos forçados, embora quase sempre impliquem o uso de violência.
Atualmente, há diversos acordos e tratados internacionais que abordam a questão do trabalho escravo,
como as convenções internacionais de 1926 e a de 1956, que proíbem a servidão por dívida. No Brasil, foi
somente em 1966 que essas convenções entraram em vigor e foram incorporadas à legislação nacional. A
6
CONCURSO PÚBLICO – QUEIMADAS / BAHIA, 05 DE FEVEREIRO DE 2012.

CADERNO DE QUESTÕES – Técnico em Enfermagem

Organização Internacional do Trabalho (OIT) trata do tema nas convenções número 29, de 1930, e 105, de
1957. Há também a declaração de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho e seu Seguimento, de 1998.
De acordo com o relatório da OIT de 2001, o trabalho forçado no mundo tem duas características em comum: o
uso da coação e a negação da liberdade. No Brasil, o trabalho escravo resulta da soma do trabalho degradante
com a privação de liberdade. Além de o trabalhador ficar atrelado a uma dívida, tem seus documentos retidos
e, nas áreas rurais, normalmente fica em local geograficamente isolado. Nota-se que o conceito de trabalho
escravo é universal e todo mundo sabe o que é escravidão.
Vale lembrar que o trabalho escravo não existe somente no meio rural, ocorre também nas áreas
urbanas, nas cidades, porém em menor intensidade. O trabalho escravo urbano é de outra natureza. No Brasil,
os principais casos de escravidão urbana ocorrem na região metropolitana de São Paulo, onde os imigrantes
ilegais são predominantemente latino-americanos, sobretudo os bolivianos, e mais recentemente os asiáticos,
que trabalham dezenas de horas diárias, sem folga e com baixíssimos salários, geralmente em oficinas de
costura. A solução para essa situação é a regularização desses imigrantes e do seu trabalho.
A escravidão no Brasil foi extinta oficialmente em 13 de maio de 1888. Todavia, em 1995 o governo
brasileiro admitiu a existência de condições de trabalho análogas à escravidão. A erradicação do trabalho
escravo passa pelo cumprimento das leis existentes, porém isso não tem sido suficiente para acabar com esse
flagelo social. Mesmo com aplicações de multas, corte de crédito rural ao agropecuarista infrator ou de
apreensões das mercadorias nas oficinas de costura, utilizar o trabalho escravo é, pasmem, um bom negócio
para muitos fazendeiros e empresários porque barateia os custos da mão de obra. Quando flagrados, os
infratores pagam os direitos trabalhistas que haviam sonegado aos trabalhadores e nada mais acontece.
De modo geral, o trabalho escravo só tem a prejudicar a imagem do Brasil no exterior, sendo que as
restrições comerciais são severas caso o país continue a utilizar de mão de obra análoga à escravidão. Como
é público e notório que o Brasil usa trabalho escravo, sua erradicação é urgente, sobretudo para os
trabalhadores, mas também para um bom relacionamento comercial internacional.
Criada em agosto de 2003, a Comissão Nacional Para a Erradicação do Trabalho Escravo
(CONATRAE), órgão vinculado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, tem
a função de monitorar a execução do Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Lançado em
março de 2003, o Plano contém 76 ações, cuja responsabilidade de execução é compartilhada por órgãos do
Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, entidades da sociedade civil e organismos internacionais.
CAMARGO, Orson. Escravidão Moderna. Disponível em http://www.brasilescola.com/sociologia/escravidao-nos-dias-de-hoje.htm, acesso em 12 de janeiro de 2012.

QUESTÃO 11.
O texto aborda
a) aspectos da história da escravidão no Brasil, justificando sua marca negativa e o reconhecimento, em
cenário internacional, que o Brasil alcançou pela luta contra a escravidão.
b) a sutileza do discurso do fim da escravidão no Brasil e define novas formas de servidão escrava na
contemporaneidade.
c) a necessidade de formulação de políticas públicas que impeçam o trabalho escravo, na atualidade,
uma vez que elas são inexistentes e acabam por possibilitar novas estratégias de escravidão.
d) a contradição presente na sociedade brasileira, considerando índices do governo que acentuam a
elevação de milhares de pessoas de padrão de vida e aumento do consumo.
e) a imagem do Brasil frente a Rússia, Filipinas e Tailândia, no que diz respeito ao tráfico de mulheres
para prostituição forçada.
QUESTÃO 12.
Constituem afirmações falsas sobre o texto:
I. O autor afirma que em países com democracia frágil, é possível que constatemos um maior índice de
escravidão, ainda, na atualidade.
II. O autor enumera diversos acordos e tratados, de nível internacional, que combatem o trabalho escravo.
III. O autor, ao citar a escravidão moderna e defini-la como um termo metafórico, acredita que se trata de um
evento subjetivo, cujo conceito de escravidão varia de sociedade para sociedade.
IV. O autor, no 7º parágrafo, apresenta um tom irônico em seu discurso.
V. O autor, no 6º parágrafo, conclama a sociedade para, coletivamente, assumirmos a responsabilidade de
monitorar a tarefa de extinção do trabalho escravo.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas III, IV e V.
Apenas I.
Apenas V.
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QUESTÃO 13.
Qual, entre os fragmentos extraídos do texto 3, melhor apresenta a ideia síntese geral das informações
constantes na imagem-texto ao lado?
a) “Nas letras da lei, a escravidão está extinta,
porém, em muitos países, principalmente onde
a democracia é frágil, há alguns tipos de
escravidão...”
b) “Muitas dessas formas de trabalho são
acobertadas pela expressão trabalhos forçados,
embora quase sempre impliquem o uso de
violência.”
c) “No Brasil, o trabalho escravo resulta da soma
do trabalho degradante com a privação de
liberdade.”
d) “...em 1995 o governo brasileiro admitiu a
existência de condições de trabalho análogas à
escravidão.”
e) “...utilizar o trabalho escravo é, pasmem, um
bom negócio para muitos fazendeiros e
empresários porque barateia os custos da mão
de obra.”
Sem autor indicado. Imagem – texto. Escravidão. Extraído de publicações
em redes sociais – facebook, acesso em 12 de janeiro de 2012.

QUESTÃO 14.
A partir da análise do texto, é correto afirmar:
I. Nos segmentos, “incorporadas à legislação nacional” e “análogas à escravidão”, o uso da crase possui
justificativas diferenciadas.
II. No segmento, “Todavia, em 1995 o governo brasileiro admitiu a existência de condições de trabalho
análogas à escravidão, a palavra grifada pode ser substituída por “apesar disso”, pois não há alteração de
sentido.
III. No segmento, “órgão vinculado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República”, o
uso da crase é facultativo no termo grifado.
IV. No segmento, “Muitas dessas formas de trabalho são acobertadas pela expressão trabalhos forçados”, as
palavras grifadas, no contexto, passam a ser pertencentes à mesma classe gramatical.
V. Nos segmentos, “O trabalho escravo urbano é de outra natureza” e “o Brasil usa trabalho escravo”, as
palavras grifadas são respectivamente, substantivo e adjetivo, assumindo, ambas, a mesma função sintática
nos locais em que aparecem.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II.
Apenas II, III e IV
Apenas III e IV.
Apenas V.
Apenas II e IV.

QUESTÃO 15.
A vírgula presente no período “No Brasil, os principais casos de escravidão urbana ocorrem na região
metropolitana de São Paulo”, está sendo usada para:
a)
b)
c)
d)
e)

isolar o adjunto adverbial.
isolar o vocativo.
isolar o aposto.
separar a locução verbal do verbo do seu complemento, no caso, o objeto direto.
enfatizar o adjunto adnominal.
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CONHECIMENTOS GERAIS / REGIONAIS / ATUALIDADES – Questões de 16 a 25
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa
coerente com a pergunta dada.
QUESTÃO 16.
Queimadas, na Bahia, faz fronteiras com muitos municípios. Alguns apresentam fronteiras estreitas e outros,
fronteiras mais amplas. Entre estes últimos, identifique, no mapa abaixo (sem escala), os municípios que
podem substituir os números e assinale a alternativa correta.
a) (1) Filadélfia; (2) Caldeirão Grande; (3) Caém; (4)
São José do Jacuípe; (5) Santaluz e (6) Itiúba.
b) (1) Nordestina; (2) Santaluz; (3) Capim Grosso;
(4) Ponto Novo; (5) Itiúba e (6) Cansanção.
c) (1) Santaluz; (2) Capim Grosso; (3) Ponto Novo;
(4) Itiúba; (5) Cansanção e (6) Nordestina.
d) (1) Cansanção; (2) Itiúba; (3) Ponto Novo; (4)
Capim Grosso; (5) Santaluz e (6) Nordestina.
e) (1) Itiúba; (2) Cansanção; (3) Capim Grosso; (4)
Nordestina; (5) Ponto Novo e (6) Santaluz.
QUESTÃO 17.
Iniciada no final de 2010 e por todo o ano de 2011, a onda de revolta contra regimes corruptos e autoritários
que impediram a oposição política, mantiveram a população em más condições de vida, com alto índice de
desemprego e injustiça social, falta de liberdade e alta militarização, já levou a mudanças em alguns países do
norte da África e do Oriente médio, alguns com a queda total dos governos, outros com fortes protestos por
mudanças governamentais e outros ainda em estado de guerra civil. Sobre este movimento que avança na
região, assinale a alternativa incorreta.
a) O movimento na Líbia levou à guerra civil com intervenção internacional e deposição do regime,
culminando na morte polêmica do ditador Muammar al-Gaddafi.
b) No Egito, após fortes manifestações populares nas principais cidades do país, caiu o regime de Hosni
Mubarak, que já durava quase 30 anos.
c) A revolta na Tunísia, vanguarda do movimento iniciado após a autoimolação de Mohamed Bouazizi,
levou a grandes manifestações públicas, conduzindo a deposição de Ben Ali.
d) O movimento na Síria se pautou, inicialmente, por forte repressão e massacres promovidos pelas
forças governamentais sobre a população civil levando à deposição e morte do seu presidente Bashar
al-Assad.
e) O movimento tem se caracterizado pelo uso de técnicas de resistência civil envolvendo greves,
manifestações, passeatas e intenso uso das mídias sociais na organização e mobilização da
população.
QUESTÃO 18.
Com o advento da biotecnologia, muitos assuntos passaram a fazer parte das discussões no dia-a-dia. Os
meios de comunicação têm difundido as temáticas e formado opiniões das pessoas a respeito desses
assuntos. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. A clonagem caracteriza-se pela produção de indivíduos geneticamente iguais por processo de reprodução
assexuada, usando-se material genético completo de um doador que é introduzido em um óvulo do qual se
retirou o núcleo original.
II. Transgênicos são organismos modificados geneticamente, pela inserção artificial de genes através da
engenharia genética visando introduzir características especiais em algum organismo, garantindo
resistência a pragas, no caso de cultivares vegetais, por exemplo.
III. São consideradas células-tronco, as células que possuem a melhor capacidade de se dividir dando origem a
células semelhantes às progenitoras e se diferenciando em outras do organismo, sendo as melhores
células-tronco as provenientes do tecido nervoso.
a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas apenas I e II.
Estão corretas apenas I e III.
Estão corretas apenas II e III.
Apenas a III está correta.
Todas estão corretas.
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QUESTÃO 19.
O Código Florestal Brasileiro estabelece limites de uso da propriedade visando à preservação e manejo da
vegetação existente na terra para o bem comum de todos os brasileiros. Entre as mudanças polêmicas
introduzidas pelo Novo Código Florestal Brasileiro, identifique abaixo a alternativa correta.
a) A obrigatoriedade da declaração de derrubada de florestas por parte do produtor rural para utilização
de terras com fins agrícolas.
b) O fim do Imposto Territorial Rural (ITR) para as terras que preservem suas áreas de cobertura vegetais
nativas ou que as reflorestem totalmente.
c) A previsão de um imposto, a ser regulamentado, para emissão de carbono, proveniente de queimadas
promovidas na cobertura vegetal das terras.
d) As faixas obrigatórias de reflorestamento de matas ciliares são 15 metros para os rios estreitos e até
100 metros para os mais largos.
e) Anistia aos produtores rurais que têm multas por desmatamento das suas terras até dezembro de 2011
com a condição de que sejam feitos reflorestamentos.
QUESTÃO 20.
A Convenção das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, ocorrida em Durban, na África do Sul, em
2011, caracterizou-se por inúmeros impasses e longas discussões sem solução. Analise as afirmativas abaixo
e identifique a alternativa correta sobre pontos tratados no evento.
I. Entre os documentos produzidos, há o texto que inclui a continuidade do Protocolo de Kyoto, único tratado
mundial obrigatório para redução de gases-estufas.
II. Foi dada a estrutura formal do Fundo Verde para o Clima e novos mecanismos de mercado.
III. Ponto central da conferência foi a concordância de todos os governos de que se deve negociar um novo
tratado mundial para reduzir as emissões até 2015.
IV. Ponto polêmico que demandou longas horas de discussão foi a convenção sobre a não proliferação de
armas atômicas e energia nuclear, que terminou sem acordo.
V. Grande ponto de discussão centrou-se no problema do consumo de droga no mundo, sobretudo as que são
consumidas por combustão como o crack, que tem lançado na atmosfera gases que aumentam o efeito
estufa.
a)
b)
c)
d)
e)

São corretas apenas I, II e III.
São corretas apenas I, II e IV
São corretas apenas II, III e IV
São corretas apenas III, IV e V.
São corretas apenas IV e V.

QUESTÃO 21.
Entre os fatos marcantes ocorridos no mundo em 2011, assinale a alternativa que apresenta informação
incorreta.
a) No campo da economia, a classificação de risco de investimento nos Estados Unidos foi rebaixada.
b) As tropas do exército americano foram retiradas do Iraque, por ordem do presidente Barack Obama.
c) Em um esforço multinacional, após seis messes de viagem, primeira missão tripulada por humanos
pousa no planeta Marte.
d) A guerra contra o terror, iniciada pelos EUA, após os ataques de 11 de setembro de 2001, teve sua
culminância com a morte de Osama bin Laden, no Paquistão.
e) A Coréia do Norte, um dos países mais fechados do mundo, anunciou a morte do ditador Kim Jong-il,
mostrando a comoção do povo norte-coreano.
QUESTÃO 22.
A AIDS, hoje, é considerada uma pandemia. Em 2007, estimava-se que 33,2 milhões de pessoas viviam com a
doença em todo o mundo e que a AIDS tenha matado cerca de 2,1 milhões de pessoas, incluindo 330.000
crianças. Mais de três quartos dessas mortes ocorreram na África Subsaariana.
Analise as alternativas abaixo e assinale a que apresenta corretamente notícia mais recente sobre a AIDS no
mundo com base na Unaids (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS).
a) Em 2011, a taxa de infecção cresceu juntamente com o número de mortes, indicando a falta de
investimentos e de informação sobre a doença, sobretudo, nos países mais pobres.
b) A crise econômica mundial, no último ano, está relacionada com o aumento nos casos de AIDS no
mundo, uma indicação incontestável da falta de prioridade dos governos no combate à doença.
c) Segundo dados recentes, o número de mortes pela doença diminuiu e o de infecções estabilizou em
uma clara indicação de que as campanhas de prevenção da AIDS vêm funcionando.
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d) Com o advento das drogas retrovirais inteligentes no combate à AIDS, os relatórios atuais apontam a
cura definitiva para a doença bastando, para sua consecução, investimentos governamentais mais
expressivos.
e) Segundo os indicadores dos institutos de pesquisa em AIDS do mundo todo, a vacina anti-HIV
experimental, desenvolvida em conjunto por franceses e americanos, erradicará de vez a doença até o
final de 2012.
QUESTÃO 23.
“[...]
Analisemos o caso. O comandante expedicionário deixara em Queimadas grande parte de munições, para
não protelar por mais tempo a marcha e impedir que os inimigos ainda mais se robustecessem. Assim, teve
o intento de uma arremetida fulminante. Revoltado com as dificuldades que encontrara, entre as quais se
notava quase completa carência de elementos de transporte, dispusera-se a ir celeremente ao couto dos
rebeldes, embora levando apenas a munição que as praças pudessem carregar nas patronas. Isto, porém,
não se realizou. De sorte que a partida rápida a uma localidade condena a demora inconsequente na outra.
Esta somente se justificaria se, ponderando melhor a seriedade das cousas, ele a aproveitasse para
agremiar melhores elementos, fazendo, principalmente, vir de Queimadas o resto dos trens de guerra. [...]”

O texto acima é um fragmento de importante obra da literatura brasileira que narra um episódio da história do
Brasil, já na fase de República, em que Queimadas teve papel fundamental na logística, sobretudo, em função
da sua via férrea. Identifique, abaixo, entre as alternativas, aquela que aponta, corretamente, o nome da obra,
seu autor e o evento histórico referido, respectivamente.
a)
b)
c)
d)
e)

“A Guerra do Fim do Mundo”, Mario Vargas Llosa, Guerra de Canudos.
“Lampião, o Rei dos Cangaceiros”, Billy Jaynes Chandler, Cangaço.
“Uma Epopéia Brasileira - a Coluna Prestes”, Anita Leocádia Prestes, Coluna Prestes.
"João Cândido, o Almirante Negro", Alcy Cheuiche, Revolta da Chibata.
“Os Sertões”, Euclides da Cunha, Guerra de Canudos.

QUESTÃO 24.
O município de Queimadas tem uma longa história com muitos fatos importantes, que vão desde sua origem
mais primitiva, ainda no período do Brasil Colônia, passando pelo monárquico, até os nossos dias de
República. Sobre sua origem, identifique abaixo a alternativa correta.
a) Informações históricas mencionam a existência de tribo indígena, que realizava coivaras no local para
facilitar a entrada dos bandeirantes na fundação de fazendas de gado bovino.
b) Sua origem mais remota relaciona-se à presença, no local, de duas fazendas vizinhas, denominadas
"As Queimadas", pertencentes à Dona Isabel Maria Guedes de Brito, herdeira de muitas terras na
região.
c) Originalmente, os primeiros habitantes da região, ainda no século XVI, tinham como fonte de renda a
cultura do sisal e para o seu cultivo era comum a realização de queimadas para o plantio.
d) Originalmente, o território foi utilizado como rota de gado que vinha do recôncavo para Jacobina, sendo
comum a realização de queimadas para o pouso dos vaqueiros e do gado.
e) Funda-se a partir da sesmaria de Garcia D'Ávila do Castelo da Torre, que destinou as terras da área
para o plantio de tabaco e de cana-de-açúcar, lavouras hoje extintas, que tinham seu manejo com base
nas coivaras.
QUESTÃO 25.
Um dos maiores símbolos da nova economia globalizada é integrado por países emergentes que ganharam
maior projeção política e econômica e representam juntos 42% da população e 30% do território mundiais,
apresentam crescimento além da média, respondendo por 22% do PIB mundial.
Identifique abaixo a alternativa que apresenta o bloco a que se refere o texto e seus países integrantes.
a) O bloco referido é o G7 e fazem parte do mesmo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França,
Alemanha, Itália e Japão.
b) Trata-se do bloco chamado de BRICS, integrado por Bélgica, Rússia, Itália, China e Suécia.
c) O bloco é chamado de Mercosul e o integram Argentina, Brasil, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Chile e
Peru.
d) Trata-se do bloco UEM-EU (União Econômica Monetária da União Europeia), integrada por Portugal,
Irlanda, Grécia, Espanha, Alemanha e França.
e) O bloco referido é denominado BRICS e o integram Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Questões de 26 a 40
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de Respostas a alternativa
coerente com a pergunta dada.
QUESTÃO 26.
Considere as afirmações abaixo sobre a prática da Atenção Primária à Saúde.
I- No Brasil, a atenção básica está delegada à gestão municipal e os repasses dos recursos federais são
automáticos, por meio do Piso da Atenção Básica (PAB), fixo e variável.
II- A visita domiciliar é uma das atividades realizadas somente para os pacientes que estejam no regime de
internação domiciliar.
III- A ampliação da Atenção Básica proposta pela NOAS/SUS 01/01 definiu responsabilidades e estratégias
mínimas, tais como: controle da tuberculose, eliminação da hanseníase, controle da hipertensão e diabetes
melitus, ações de saúde bucal, ações da saúde da criança e ações de saúde da mulher.
Qual das alternativas abaixo está correta?
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

QUESTÃO 27.
De acordo com a Portaria 399 GM, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o Pacto pela Saúde 2006 –
consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto, é correto afirmar:
a) o Pacto pela Vida envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas, no sentido
de reforçar o SUS como política de Estado, mais do que política de governo.
b) são prioridades do Pacto pela Vida: saúde do idoso, câncer de colo de útero e mama; mortalidade
materna e infantil; doenças emergentes e endêmicas com ênfase para a dengue, hanseníase
tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde e atenção básica à saúde.
c) o Pacto de gestão do SUS está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em
objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das
prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais.
d) o Pacto em Defesa do SUS tem como prioridades definir de forma inequívoca a responsabilidade
sanitária de cada instância gestora do SUS.
e) o Pacto pela Saúde afirma que a responsabilidade pela organização do SUS é de competência da
esfera federal.
QUESTÃO 28.
Sobre o tema “recursos humanos”, a Lei 8.080 só não apresenta a seguinte informação:
a) será organizado um sistema de formação pessoal, exclusivamente, em nível de pós-graduação.
b) a política de recursos humanos, na área da saúde, será formalizada e executada, articuladamente,
pelas diferentes esferas de governo.
c) poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS servidores que acumulem
dois cargos ou empregos.
d) poderão ser exercidos cargos e funções de chefia, no âmbito do SUS, só em regime integral.
e) a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
QUESTÃO 29.
A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade no SUS, para tanto, fez
contar, em cada esfera de governo, os Conselhos de Saúde. Sobre a participação popular no SUS, é incorreto
afirmar:
a) os conselhos de saúde têm caráter permanente e deliberativo.
b) para receber recursos federais, os Municípios, Estados e o Distrito Federal devem contar com fundo de
saúde, conselho de saúde, plano de saúde, relatório de gestão e contrapartida de recursos para a saúde
em seu orçamento.
c) as decisões tomadas nos conselhos de saúde precisam de homologação do poder legalmente
constituído, em cada esfera de governo.
d) a ação do conselho de saúde se dá através da formulação de estratégias de saúde, com o objetivo de
informar aos gestores os anseios da comunidade e, assim, tentar sensibiliza-los para a realização de
ações comunitárias.
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e) as conferências nacionais de saúde ocorrem a cada 4 anos, com objetivo de avaliar a situação de saúde
da população.
QUESTÃO 30.
A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, estabelece com relação ao setor
saúde, exceto:
a) as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo
um sistema único.
b) a Constituição Federal revela, claramente, os compromissos e responsabilidades das organizações de
saúde privadas, que poderão integrar-se ao SUS.
c) formar, prioritariamente, recursos humanos para atividades hospitalares.
d) formular política de atenção global à saúde.
e) cabe ao SUS executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária.
QUESTÃO 31.
A principal finalidade da vacinação é a redução da morbidade e da mortalidade causadas por doenças que
podem ser prevenidas por imunização. Acerca do Programa Nacional de Imunização (PNI), julgue os itens que
se seguem e marque a alternativa incorreta.
a) Situações epidemiológicas especiais podem indicar a vacinação oral contra a poliomielite, sendo a
mesma recomendada a partir de dois meses de idade.
b) Naquelas crianças que não tomaram BCG, ao nascer deve ser realizado PPD após seis meses de vida,
antes da aplicação da vacina BCG.
c) O PNI recomenda o uso da hepatite B ao nascer, e a dose deve ser repetida com 1 mês de vida e aos 6
meses.
d) A vacina contra a tuberculose é preparada com bacilos vivos, atenuados, devendo ser aplicada por via
intradérmica.
e) A tríplice viral e a vacinação contra a febre amarela têm de ser aplicada com intervalo mínimo de 15 dias,
se elas não puderem ser aplicadas no mesmo dia.
QUESTÃO 32.
Como devemos realizar a prova do laço?
a) Devemos inflar o esfingomanômetro até o ponto médio entre a pressão arterial máxima e mínima do
paciente, mantendo-se está pressão por 5 minutos.
b) Devemos amarrar um barbante acima dos cotovelos, durante 5 minutos, e observar a formação de
petéquias.
c) Devemos insuflar o esfingomanômetro acima da pressão arterial sistólica e aguardar por 5 minutos.
d) Devemos insuflar o manguito do esfingomanômetro e deixar por tempo indeterminado até que apareçam
as petéquias.
e) Nenhuma das alternativas acima.
QUESTÃO 33.
No atendimento a uma parada cardiorrespiratória, deve-se realizar, prioritariamente:
a)
b)
c)
d)
e)

hidratação venosa.
manutenção da pressão venosa central.
circulação periférica.
funcionamento renal.
ventilação pulmonar.

QUESTÃO 34.
Em relação à vacinação durante a gravidez, assinale a assertiva correta.
a)
b)
c)
d)
e)

A vacina contra a rubéola deve ser evitada pelo menos seis meses antes da gravidez.
Paciente com esquema vacinal completo há mais de 10 anos para tétano deve receber 3 doses de
vacina na gravidez.
A vacina contra difteria é formalmente contraindicada.
Algumas vacinas contraindicadas na gestação incluem sarampo, rubéola, varicela e caxumba.
Pacientes vacinadas contra rubéola devem ser submetidas ao abortamento terapêutico pelo elevado
risco de malformação fetal.

QUESTÃO 35.
Jovem de 30 anos, mãe de um recém-nascido de quatro dias de vida, procura orientação médica, pois está
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muito preocupada com a coloração do seu leite. Ela informa que o seu leite é muito amarelo. A orientação
adequada a ser dada para a mãe é que esta situação é normal, pois se trata de:
a)
b)
c)
d)
e)

Colostro, um leite com elevada concentração de vitamina A.
Colostro, um leite com elevada concentração de gordura.
Leite de transição, um leite com elevada concentração de gordura.
Leite de transição, um leite com elevada concentração de bilirrubina.
Leite de transição, um leite com elevada concentração de vitamina A.

QUESTÃO 36.
RN chega a UBS acompanhada da genitora para realizar a BCG e Hepatite B. Após aberta, a durabilidade
destas vacinas é de, respectivamente,
a)
b)
c)
d)
e)

6 horas; até a validade do lote.
6 horas; 7 dias.
4 horas; até a validade do lote.
4 horas; 8 horas.
8 horas; 7 dias.

QUESTÃO 37.
Em relação aos cuidados pré- natais da gestante HIV positiva, marque a assertiva incorreta.
a) As gestantes infectadas pelo vírus do HIV deverão sempre receber profilaxia com drogas antirretrovirais
com o objetivo de reduzir a transmissão vertical
b) Toda gestante deve ser submetida a rastreamento na primeira consulta de pré-natal.
c) A carga viral elevada e a ruptura prolongada das membranas amnióticas são reconhecidas como os
principais fatores associados à transmissão vertical do HIV.
d) A vacinação antitetânica está contraindicada, pois é composta de vírus atenuado.
e) São contraindicados o aleitamento cruzado e o uso de aleitamento materno com pasteurização
domiciliar.
QUESTÃO 38.
Um enfoque importante no Programa de Saúde da Mulher, na fase do pré- natal, é a orientação quanto à
importância da amamentação. Com relação a esse tema, é correto afirmar que:
a) o leite de vaca, com relação ao leite humano, contém menor quantidade de proteínas.
b) as quantidades de nutrientes do leite materno se alteram no transcorrer de uma mamada, tendo um teor
de gordura maior no início da mamada.
c) o leite materno de mães de pré-termos é mais rico em IgA que dos nascidos a termo.
d) o leite de mães desnutridas tem a quantidade de proteína bem inferior que a mãe eutrófica.
e) o fato de iniciar o aleitamento materno na sala de parto reduz o risco de hipoglicemia e hipotermia.
QUESTÃO 39.
Sobre a Lei nº 7.498/1986, que trata da regulamentação do exercício da enfermagem, marque a alternativa
correta.
a) Cabe, privativamente, ao exercício do enfermeiro, a educação visando à melhoria de saúde da
população.
b) A realização da consulta de enfermagem é uma atribuição comum a toda categoria da enfermagem.
c) Atualmente, a prescrição de medicamentos, realizada por enfermeiros, fica restrita à autorização da
equipe de médicos do setor a que o enfermeiro esteja vinculado.
d) Esta lei define direitos e deveres dos profissionais de enfermagem.
e) O auxiliar de enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de
enfermagem, cabendo-lhe executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras
atividades de enfermagem.
QUESTÃO 40.
Acerca das intervenções e dos princípios gerais de enfermagem na administração de medicamentos, julgue os
itens que se seguem e marque a alternativa incorreta.
a) Por ter ação rápida, a insulina regular é indicada no tratamento da acidose diabética, podendo ser
aplicada por via endovenosa e também associada com a insulina NPH.
b) Os cardiotônicos são substâncias que aumentam a força de contração do coração, reduzem a
taquicardia e melhoram a estase venosa.
c) A via de administração mais indicada para a administração de substâncias oleosas é a intravenosa.
d) O uso da via sublingual permite a retenção do fármaco por tempo mais prolongado.
e) Os locais de aplicação recomendados, pela via subcutânea, devem ter menor inervação local, acesso
facilitado e maior capacidade de distensão local do tecido.
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www.multydeias.com.br
e-mails:
contato@multydeias.com.br
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