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Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia
para o Papai Noel encher de presentes e o sapato
para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.
8.
Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você...
Aquelas coisas de sempre.

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I

(Luís Fernando Verissimo (in) http://peramblogando.blogspot.com)

Veríssimo e o Natal
Crônica do Natal (de novo)

QUESTÃO 01

1.		 Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles
não sabem que todas as crônicas de Natal já foram
escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque
podem fazer isto sem remorso.
2.		 Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que
Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um facsímile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3.
Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó
levado num assalto, sua dificuldade em se identificar
em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas
contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4.		 Tem as muitas maneiras de atualizar a história
da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis
Magos chegando atrasados porque foram detidos por
patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus
vítima de uma bala perdida).
5.
Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi —
narrada do ponto de vista do boi.
6.		 Todas já foram feitas.
7.		 Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há
meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões
de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram
inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade,
todos os anos recebia encomendas de saudações de
Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não
se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse
feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um
cartão de Natal completamente branco com a frase
“Aquelas coisas de sempre...” num canto, mas acho
que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe
poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a
busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

Pode-se inferir sobre o texto que
a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre
o Natal.
b) o tema natalino nao foi o principal enfoque para o discurso do texto.
c) nao ha referencia aos personagens natalinos.
d) ha uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em
períodos de natal.

QUESTÃO 02
O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o
autor
a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
b) representa o natal como um fato que se intensifica a
cada ano.
c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não
apresenta fatos inusitados.
d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

QUESTÃO 03
Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O
conectivo “mas” representa uma ideia
a)
b)
c)
d)
3

contrária.
explicativa.
causal.
conclusiva.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do
tipo natalino
a)
b)
c)
d)

Assinale a CORRETA correspondência entre o pronome
em negrito e o termo a que ele se refere:

construtivo.
Imagético.
Inovador.
caricaturado.

a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem
escrevê-las de novo”. (todas).
b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente
branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro
do qual saía uma meia: a frase “Aquelas coisas de

QUESTÃO 05

sempre...” num canto, mas acho que este foi conside-

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender
que o intertexto se realizou, por meio da
a)
b)
c)
d)

rado diferente demais”. (cartão).
c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual
saía uma meia:...” (sapato).

paráfrase.
alusão.
referência.
paródia.

d) “Aquelas coisas de sempre”. (coisas).

QUESTÃO 06
Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas
abaixo:

QUESTÃO 09

I.

O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria
que papai noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível titulo de crônica.
II. Os parênteses utilizados na informação (ou um facsimile) podem ser substituídos por dois travessões,
sem nenhum prejuízo à informação.
III. As reticências na frase “Aquelas coisas de sempre...”
significam que uma ideia pode ser completada.

Assinale o único elemento que NÃO participa da organização do texto
a) discurso de autoridade.
b) exposição argumentativa de idéias.
c) recorrência a citações.
d) simples narração dos fatos.

Marque a opção CORRETA:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I e II estão erradas.
A assertiva III está errada.
As assertivas I, II e III estão corretas.
A assertiva II está errada

QUESTÃO 10

QUESTÃO 07
Fazendo um paralelo entre o subtítulo Crônica do Natal

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato,
de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai
Noel encher de preentes e o sapato para entrar no Ano
Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a
ideia semântica de
a)
b)
c)
d)

(de novo) - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é
apenas para desejar a você... Aquelas coisas de sempre”,
pode-se afirmar que há um (a)
a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.

adição.
conclusão.
explicação.
condição.

b) gradação de idéias.
c) oposição de defesas de tese.
d) ênfase às repetições de idéias natalinas.
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As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:
TEXTO II

QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras
“Arca” e “Titanic” um (a)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

descompromissada.
aleatória.
crítica.
ideológica.

paráfrase.
Ironia.
metonímia.
hipérbole.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 12

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé
- texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano
Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido
como um intertexto da paródia, pois

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que
a) em ambos os textos há um propósito contextual da
realidade.
b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta
ideias futuristas.
c) os dois textos se distanciam de temas reais.
d) o texto I esta ligado à objetividade de fatos, enquanto
o texto II se liga à subjetividade.

a)
b)
c)
d)

repete a mesma trajetória marítima.
distancia da referência Bíblica.
aproxima ideias sobre as navegações.
enviesa ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15
O termo NOVO, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de
tentar algo novo” do texto III e repetido de forma variada
no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem
que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode
ser morfologicamente entendido como

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento
abaixo. Leia-o e analise-o, atenciosamente:

TEXTO III

a) uma habilidade de identificar palavras em formas e
ações.
b) definição de seres no tempo e espaço.
c) qualificação de palavras de forma generalizada.
d) modificação de termos que apresentam ações.

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de
que um amador solitário construiu a Arca. Um grande
grupo de profissionais construiu o Titanic”.
(Luis Fernando Veríssimo (in) http://pensador.uol.com.br).
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Conhecimentos Específicos
QUESTÃO 16

Imagem disponível no Caderno de Saúde Mental, Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem, Fiocruz, 2003, pg44.

Leia, atentamente, os quadrinhos acima e o fragmento abaixo:
“Sigmund Freud identificou cada uma das formas de funcionamento da estrutura psíquica com nomes que nos parecem
estranhos, pois têm sua origem na língua alemã.” (Fiocruz, 2003, p. 44)
Analise as informações acima e marque a alternativa CORRETA, quanto à temática abordada:
a) Ao modo de funcionamento mais primitivo, aquele do bebê recém-nascido, onde predominam os impulsos e sensações
corporais de forma mais desorganizada, Freud chamou de EGO. EGO seria o ponto de partida de todo ser humano, a
fonte básica de energia de nosso ser, que será organizada a partir de nosso contato com o ambiente.
b) O aparecimento da consciência eu/outro, da capacidade de espera, mostra o surgimento do ego (de acordo com as
idéias de Freud). Ego é a parte de nós que lida com a realidade e negocia com ela as satisfações das necessidades
geradas no id.
c) Quando se sente fome, está detectando o surgimento de uma necessidade. Sabe-se que para satisfazer esta necessidade, é preciso comer algo, porque nos lembra de outras vezes em que isto aconteceu (memória já é uma atuação
do Superego).
d) À capacidade de julgamento moral (noção de certo e errado), que se passa a adquirir com o passar da infância, Freud
chamou id. Esta seria a parte de nós mesmos, que se liga aos códigos morais de nosso ambiente e de nossa espécie.
QUESTÃO 17
A Regulação Médica das Urgências, baseada na implantação de suas Centrais de Regulação, é o elemento ordenador e
orientador dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. As Centrais, estruturadas nos níveis estadual, regional e/ou
municipal, organizam a relação entre os vários serviços, qualificando o fluxo dos pacientes no Sistema e geram uma porta
de comunicação aberta ao público em geral, através da qual os pedidos de socorro são recebidos, avaliados e hierarquizados. Portaria n.º 2048/GM Em 5 de novembro de 2002. Sobre as Atribuições da Regulação Médica das Urgências e
Emergências, Técnicas, o Médico regulador DEVE:
a) Monitorar e orientar o atendimento realizado por outro profissional de saúde habilitado (médico intervencionista, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem), por profissional da área de segurança ou bombeiro militar (no limite das
competências desses profissionais) ou ainda por leigo que se encontre no local da situação de urgência.
b) Definir o serviço de destino do paciente, informando-o sobre as condições e previsão de chegada do mesmo, sugerindo os meios necessários ao seu acolhimento, sendo de responsabilidade do enfermeiro e médico intervencionista
acionar o local que o regulador tenha definido.
c) A monitarização do conjunto das missões de atendimento e as demandas pendentes não pertencem ao exercício do
regulador.
d) Elaborar o programa de educação continuada para suas tarefas.
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QUESTÃO 18
Ao analisar o atendimento eletrocardiográfico abaixo, e evidenciar uma PCR do exame físico, pode-se concluir que esta
vítima é portadora de:

Imagem disponível em <http://www.medicinanet.com.br/conteudos/casos/2527/taquiarritmias_e_medicacoes_antiarritmicas.htm> acessado em 04/10/2011.

Você concluiria que esta vítima era portadora de:
a)
b)
c)
d)

PCR sem pulso em ritmo chocável, com o disfibrilador.
Taquicardia supraventricular que pode ser revertida com administração de betabloqueadores.
Bradiarritmia de bloqueio que pode ser revertida com administração de adrenalina.
Parada cardiorespiratória sem pulso com ritmo não chocável, que pode ser revertida com cardioversão.

QUESTÃO 19
Em relação aos idosos, as causas cardiovasculares são um grande desafio aos cuidados necessários para manter a
saúde. O controle da Pressão Arterial é considerada um desafio, pois é mantida por diversos mecanismos como: reflexos
barodepressores, reflexos do seio carotídeo e de Bain-bridge e pelo aumento do retorno venoso, secundário a atividade
muscular dos membros inferiores. A troca de postura causa mínimas alterações na Pressão Arterial de pessoas normais.
Uma tontura ou mesmo uma síncope no idoso pode resultar de uma hipersensibilidade do reflexo do seio carotídeo, que
pode ser definida a uma hipertensão arterial, aterosclerose difusa ou uma doença coronariana. Em relação ao apresentado
acima, leia as assertivas:
I.

A hipotensão postural é causada por vários fatores que alteram o funcionamento dos reflexos, como ateroma, no seio
carotídeo, lagos venoso consequente a varizes volumosas dos membros inferiores e após simpatectomia de doenças
vasculares periféricas.
II. A Síndrome de Shy-Drager, que é uma degeneração do sistema autônomo. No indivíduo normal, uma estimulação do
seio carotídeo leva a uma pequena diminuição da pulsação e da pressão arterial.
III. As disritmias cardíacas são causas comuns de tontura nos idosos, sendo geralmente determinadas por doenças isquêmicas que levam a alterações da circulação cerebral.
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas a afirmativa III está correta.
As afirmativas I, II e III estão corretas.
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QUESTÃO 20
A Biossegurança é uma ciência surgida no séc. XX, voltada para o controle e a minimização de riscos advindos da prática
de diferentes tecnologias, sejam em laboratório, nas diversas áreas do hospital, ou quando aplicadas ao meio ambiente.
Assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso) e marque a alternativa CORRETA:
(
(
(
(

) No CME (centro de material esterilizado),em especial o conhecimento dos agravos mais frequentemente atendidos,
bem como da repercussão destes sobre a clientela, pode contribuir, no planejamento da assistência a ser prestada
ao paciente, determinado normas e rotinas especificas.
) De acordo com NR-9 da portaria n° 3214/78 da TEM (Ministério do Trabalho e Emprego) os riscos podem ser classificados em físicos, químicos, biológicos e mecânicos.
) Os efeitos danosos das vibrações podem cometer pessoas (funcionários e pacientes), as estruturas da edificação,
assim também, os equipamentos sensíveis, cuja o efeito das vibrações impedem o seu funcionamento adequado.
) Conforme o anexo 8 da NR-15 da Portaria 3214/78, as atividades e operações que exponham os funcionários, sem
proteção adequada a vibrações localizadas ou de corpo inteiro serão caracterizadas como insalubres, por meio de
perícia realizada no local de trabalho pode-se utilizar os aparelhos como acelerômetro e vibrômetro para avaliação
das condições das máquinas e equipamentos.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

V, F, F, V.
V, V, V, V.
F, V, V, F.
V, F, V, V.

QUESTÃO 21
O Tétano acidental é uma toxi-infecção grave não contagiosa causada pela ação de exotocinas produzidas pelo Bacilo
Tetânico, as quais provocam um estado de hiperexcitabilidade do Sistema Nervoso Central. Clinicamente, o Tétano acidental se manifesta com febre baixa ou ausente, hipertonia muscular mantida, hiperreflexia e espasmos ou contraturas
paroxísticas. Leia e analise as afirmativas:
I.

O período de incubação varia de 1 dia a alguns meses, mas geralmente é de 3 a 21 dias. Quanto menor for o tempo
de incubação, maior a gravidade e pior o prognóstico.
II. Em relação à vigilância epidemiológica, a doença não apresenta variação sazonal definida.
III. As complicações são: parada respiratória e /ou cardíaca, disfunção respiratória, infecções secundárias, disautonomia,
crise hipertensiva, taquicardia, edema cerebral etc.
Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas a afirmativa I está correta.
As afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 22
Conceito de crise hipertensiva: É uma situação em que se atribuí riscos imediatos ante a elevação da pressão arterial,
deriva da constatação de acentuadas elevações da pressão arterial na vigência de catástrofes clínicas, como o acidente
vascular encefálico e infarto do miocárdio. Entretanto, há evidências de que em muitas dessas situações, a causalidade
seja reversa, em que a elevação da PA decorre de potentes estímulos hipertensores gerados em decorrência do órgão em
sofrimento. Baseando-se nas informações acima, marque a opção correta.
a) Na presença de PA muito elevada, acompanhada de sintomas, há necessidade de uma adequada avaliação clínica,
incluindo exame físico detalhado e fundoscopia de olho.
b) Nas emergências hipertensivas, recomenda-se controlar a pressão mais rapidamente, enquanto nas urgências hipertensivas o controle pode ser gradual, num período de até 24 horas.
c) A furosemida hoje não é mais empregada para tratamento de emergências e urgências hipertensivas, sabe-se que o
uso de tal droga não causa queda de pressão arterial.
d) Idealmente, os pacientes em emergência hipertensiva devem ser encaminhados para internação em unidade de tratamento intensivo com monitorização da pressão arterial e do eletrocardiograma.
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QUESTÃO 23
As interações medicamentosas são tipos especiais de respostas farmacológicas, em que os efeitos de um o mais medicamentos são alterados pela administração simultânea ou anterior de outros, ou através da administração concorrentes com
alimentos. Em relação à temática exposta, marque a alternativa INCORRETA.
a) As respostas decorrentes da interação podem acarretar potencialização do efeito terapêutico.
b) A interação medicamentosa pode causar respostas desfavoráveis no organismo, não previstas no regime terapêutico.
c) Na interação medicamentosa existem alguns fatores relacionados ao individuo e a administração do medicamento, que
vão a influenciar na resposta do tratamento.
d) Na interação medicamentosa quanto maior o número de medicamentos que o paciente recebe menor a possibilidade
de ocorrências.
QUESTÃO 24
A administração de medicamentos via intramuscular (IM) permite que o medicamento seja injetado diretamente no músculo em graus de profundidade variados, é usada para administrar suspensões oleosas e aquosas, garantindo sua absorção
em longo prazo. De acordo com o enunciado, análise as afirmativas e julgue se estão Verdadeiras (V) ou Falsas (F).
(
(
(
(

)
)
)
)

No músculo deltóide o volume máximo de administração é de 3ml.
Na região glútea e no vasto lateral da coxa podem ser injetados até 5ml.
O método Z é uma técnica utilizada na aplicação de drogas oleosas.
O método Z é um método eficaz na vedação do medicamento dentro dos tecidos musculares.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

V - F - V - F.
F - V - F - V.
F - F - V - F.
V - F - F - F.

QUESTÃO 25
A municipalização dos serviços, como estratégia de descentralização do Sistema Único de Saúde, tem por finalidade dar
às ações de saúde maior grau de:
a)
b)
c)
d)

Resolutividade.
Integralidade.
Acessibilidade.
Complexidade.

QUESTÃO 26
As Leis que dispõem sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) são, RESPECTIVAMENTE:
a)
b)
c)
d)

Lei n° 8142/90 e Lei n°7498/90.
Lei n° 8080/90 e Lei n°8094/90.
Lei n° 8080/90 e Lei n° 8142/90.
Lei n° 8142/90 e Lei n° 7498/90.
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QUESTÃO 27
Marque a alternativa que indique as manifestações clínicas da eclâmpsia.
a)
b)
c)
d)

Hipertensão leve, enjôos, agitação e irritabilidade.
Hemorragia, desnutrição, perda de peso e hipertensão.
Convulsões, hipertensão, proteinúria e edema.
Hipocalcemia, polaciúria, proteinúria e perda de peso.

QUESTÃO 28
Constituem princípios básicos e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecidos pela Constituição Federal de
1988.
a)
b)
c)
d)

Atendimento integral e descentralização.
Rede regionalizada e atendimento individual.
Centralização e participação da comunidade.
Atendimento humanizado e departamentalização.

QUESTÃO 29
A Portaria n° 399/ GM de 22 de Fevereiro de 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006- consolidação do SUS e aprova as
diretrizes operacionais do referido Pacto. Sobre isto, só pode-se afirmar que
a) nega a importância da participação e do controle social com o compromisso de apoio à sua qualificação.
b) o Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão
compartilhada e solidária do SUS.
c) o Pacto pela Vida estabelece nos campos da saúde e Educação e que deverão ser executados com foco em resultados
e com a explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados.
d) o Pacto de Gestão do SUS rejeita a territorialização da saúde como base para organização dos sistemas.
QUESTÃO 30
A Política Nacional de Humanização (2004) define algumas diretrizes e parâmetros gerais para sua implementação nos
serviços de urgência e emergência, pronto socorro, pronto- atendimentos, atendimento pré-hospitalar. Das alternativas
abaixo, assinale aquela que NÃO se refere a este nível de atenção.
a) Elaboração de projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede social, considerando as políticas
intersetoriais e as necessidades de saúde.
b) Definição de protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando a individualidade do sujeito.
c) Demanda acolhida através de critérios de avaliação de risco, garantido o acesso referenciado aos demais níveis de
assistência.
d) Garantida a referência e contra-referência, resolução da urgência e emergência, provido o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura conforme a necessidade dos usuários.
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