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 05 de agosto de 2018 

   

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
þ Use apenas caneta esferográfica de material transparente com tinta de cor azul ou preta. 
þ Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa. 
þ A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de 

Provas e preencher as Folhas de Respostas. 
þ Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal. 
þ O Caderno de Provas somente poderá ser levado depois de transcorridas 3 (três) horas do início da aplicação da prova. 
þ Este Caderno de Provas contém TRINTA questões de múltipla escolha assim distribuídas: 01 a 10 - Língua Portuguesa ; 11 

a 20 - Informática; 21 a 30 - Conhecimentos Específicos. 
þ Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao fiscal. 
þ Você será avaliado exclusivamente por aquilo que marcar dentro dos espaços destinados às respostas na Folha de 

Respostas. 
þ Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. 
þ Questões marcadas em duplicidade, rasuradas ou preenchidas diferentemente das orientações contidas no cartão de 

respostas anulará a questão. 
þ Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação. 
þ Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos fiscais. 
þ O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato. 
þ A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir: 

 
 

Disciplina Número de questões Pontos 
Língua Portuguesa (Objetivas) 10 questões 30 pontos  
Informática (Objetivas) 10 questões 30 pontos  
Conhecimentos Específicos (Objetivas) 10 questões 40 pontos 
Total de questões  30 questões 100 pontos 

 

   

NOME COMPLETO DO CANDIDATO:  IDENTIFICAÇÃO Nº RG: 
 

_________________________ 
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  QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL MÉDIO 
  

As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.  
  

Escritores boleiros 
Álvaro Costa e Silva  

 
De 4 em 4 anos, bastar chegar a Copa, ressurge a conversa fiada: o escritor brasileiro não seria bom 

de bola. Uma tese confusa, que explicaria por que o esporte é tão pouco presente em nossa literatura, aponta 
a “elite branca” como grande culpada, a qual sente desprezo pelas “coisas do povo”. Como o argumento é 
difícil de sustentar, apela-se para a frase de Nelson Rodrigues: “Nossos escritores não sabem cobrar um reles 
lateral”. 5 

Curioso é que o próprio Nelson desmente a sua blague. Pois não há no mundo quem tenha usado 
tão bem o futebol para falar dos mistérios da vida —um deles descobrir e valorizar, entre as camadas mais 
pobres da população, os verdadeiros heróis da pátria, aqueles que usavam chuteiras com solado de madeira 
e travas presas com pregos. 

Um pessoal enche a boca para afirmar que não existe o grande romance brasileiro sobre futebol. OK, 10 
mas cadê o grande romance italiano ou inglês sobre o tema? O alemão? O espanhol, o argentino, o francês? 
Provavelmente ele deve ter sido escrito na Indonésia, onde os autores não pertencem à elite branca e sabem 
cobrar até escanteios em curva. Se você não tiver paciência de esperar que essa maravilha seja enfim 
descoberta e traduzida do javanês, passe na livraria mais próxima e peça “O Drible”, de Sérgio Rodrigues. 

Que tal as ficções de Alcântara Machado, Rachel de Queiroz, João Ubaldo, Moacyr Scliar, Rubem 15 
Fonseca, João Antônio, Loyola Brandão, Hilda Hilst, todas reunidas na antologia “22 Contistas em Campo”, 
organizada por Flávio Moreira da Costa? Sem esquecer uma obra-prima de Sérgio Sant’Anna, a novela 
“Páginas sem Glória”, na qual se narra uma pequena tragédia vivida por um craque suburbano. 

O futebol é em si mesmo uma usina de narrativas, com conflitos, mitologias, superstições, anedotas. 
Quando vão a campo para contá-lo e interpretá-lo, os autores brazucas têm batido um bolão.  20 

 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 16 jun. 2018. 

 
 

 
01. O texto, de forma preponderante, objetiva  

 
A) elencar alguns autores da literatura brasileira cujas obras tematizam sobre o futebol. 

B) defender um ponto de vista acerca da relação entre a literatura brasileira e o futebol. 

C) informar sobre a existência de obras da literatura brasileira cujo tema é o futebol. 

D) criticar os defensores da existência de uma relação positiva entre a literatura brasileira e o futebol. 
 

 
02.  Considere o trecho: 

 
Nesse trecho, as palavras do escritor Nelson Rodrigues são 
 

A) reproduzidas, de forma literal, e vão de encontro ao pensamento do autor do texto. 

B) reproduzidas, de forma literal, e vão ao encontro do pensamento do autor do texto. 

C) parafraseadas e vão de encontro ao pensamento do autor do texto. 

D) parafraseadas e vão ao encontro do pensamento do autor do texto. 

 

Como o argumento é difícil de sustentar, apela-se para a frase de Nelson Rodrigues: “Nossos 
escritores não sabem cobrar um reles lateral”. (l. 04) 
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03. O texto é representativo do gênero 

 
A) crônica narrativa e apresenta linguagem marcada por regionalismos. 

B) artigo de opinião descritivo e apresenta linguagem excessivamente formal. 

C) carta ao leitor narrativa e apresenta traços de linguagem arcaica. 

D) crônica argumentativa e apresenta traços de linguagem informal. 
 
 
 

As questões 4 e 5 referem-se ao trecho reproduzido a seguir. 

 
 
04. Sobre as palavras em destaque, é correto afirmar: 

 

A) todas são empregadas como mecanismos coesivos: as duas primeiras são pronomes que retomam 
informações, e a terceira é uma conjunção subordinativa que acrescenta informações por meio de 
uma relação semântica de adição.  

B) apenas as duas primeiras são mecanismos coesivos e retomam informações; a terceira é tão somente 
uma conjunção subordinativa que acrescenta informações por meio de uma relação semântica de 
oposição.  

C) todas são empregadas como mecanismos coesivos: as duas primeiras são pronomes que retomam 
informações, e a terceira é uma conjunção coordenativa que acrescenta informações por meio de 
uma relação semântica de adição.  

D) apenas a terceira é um mecanismo coesivo, uma conjunção subordinativa que acrescenta 
informações por meio de uma relação semântica de oposição. 

 
 

05. A palavra até, no contexto linguístico em que ocorre, funciona como 
 
A) palavra de inclusão e deixa implícita a informação de que cobrar escanteios em curva é uma 

habilidade incomum a autores de livros. 

B) preposição e deixa implícita a informação de que cobrar escanteios em curva é uma habilidade 
imprescindível a autores de livros. 

C) palavra de inclusão e deixa implícita a informação de que cobrar escanteios em curva é uma 
habilidade importante para autores de livros. 

D) preposição e deixa implícita a informação de que cobrar escanteios em curva é uma habilidade 
inerente a autores de livros. 

 
 
06. As aspas foram empregadas para sinalizarem um distanciamento do autor do texto em relação à 

informação destacada em: 
 
A)  [...] passe na livraria mais próxima e peça “O Drible”, de Sérgio Rodrigues. (l.14) 

B) Sem esquecer uma obra-prima de Sérgio Sant’Anna, a novela “Páginas sem Glória”[...] (l.19) 

C) [...] a qual sente desprezo pelas “coisas do povo”. (l.03) 

D) [...] todas reunidas na antologia “22 Contistas em Campo”, organizada por Flávio Moreira da 
Costa?(l.17) 

 

Provavelmente ele deve ter sido escrito na Indonésia, onde os autores não pertencem à elite 
branca e sabem cobrar até escanteios em curva. 
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07. Em relação à progressão textual, o parágrafo 4 

 
A) apresenta uma nova ideia principal a ser desenvolvida. 

B) faz contraposição à ideia central desenvolvida no parágrafo anterior. 

C) estabelece comparação com a ideia central desenvolvida no parágrafo anterior. 

D) complementa o desenvolvimento do parágrafo anterior. 
 
 
08. Considere o trecho: 

 
 
 

Há, nesse trecho, há duas orações que mantêm uma relação de 

A) subordinação conformativa. 

B) subordinação causal. 

C) coordenação comparativa. 

D) coordenação final. 
 
 
09.  Considere o trecho: 

 
 Recebem sinal gráfico para indicar tão somente a vogal tônica as palavras: 

A) 1 e 4 . 

B) 2 e 5. 

C) 2 e 3. 

D) 1 e 2. 
 
 
10.   Considere o trecho: 

 
A palavra em destaque está assim grafada por, nesse contexto linguístico,  

A) equivaler a “o motivo pelo qual”. 

B) exercer a função de um substantivo. 

C) iniciar uma interrogação indireta. 

D) introduzir oração equivalente a “por isso”.  

 

 

 

 

Como o argumento é difícil de sustentar, apela-se para a frase de Nelson Rodrigues [...] 

Quando (1)vão a campo para (2)contá-lo e (3)interpretá-lo, os autores brazucas (4)têm batido 
um (5) bolão.  

Uma tese confusa, que explicaria por que o esporte é tão pouco presente em nossa literatura, 
aponta a “elite branca” como grande culpada, a qual sente desprezo pelas “coisas do povo”. 
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  QUESTÕES DE INFORMÁTICA NÍVEL MÉDIO 
 
11. O Twitter é um serviço de microblog, que permite o compartilhamento de informações de forma rápida e 

eficiente, em que os usuários podem seguir outros usuários e podem comentar sobre as postagens feitas, 
sendo tudo de forma pública e transparente. Porém, em algumas situações, faz-se necessário realizar 
comunicação privada com outro usuário através do recurso denominado pelo Twitter de  
 
A) Comunicação InBox. 

B) Mensagem Direta. 

C) ChatBot. 

D) Chat privativo. 
 

 
12. A figura a seguir apresenta o aplicativo Gerenciador de Arquivos do Windows 10, versão PT-BR. 

 

 
Fonte: FUNCERN, 2018. 

 
A exibição da listagem de arquivos apresentada na figura segue o layout denominado  

A) Detalhes. 

B) Lista. 

C) Conteúdo. 

D) Ícones Médios. 

 
 

13. O Google Docs permite a edição colaborativa de documentos, planilhas e apresentações, bastando que 
o usuário tenha apenas uma browser e acesso à Internet.  

Dentre as facilidades disponíveis na elaboração de documentos está a possibilidade de inserir uma figura 
direto da Internet necessitando informar, apenas, 
 

A) a Codificação do documento. 

B) a URL de acesso. 

C) os metadados de armazenamento. 

D) os sites de hospedagem. 
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14. O manuseio de teclas de atalho nos diversos aplicativos do Windows 10 permite agilidade na realização 
de tarefas do dia-a-dia, seja para edição de texto ou para navegação em sites da Internet.  

No Google Chrome, para abertura de uma nova aba em uma janela existente utiliza-se o atalho 
 

A) Ctrl + T. 

B) Ctrl + N. 

C) Shift + A. 

D) Shift + M. 
 
Para responder as questões 15 a 16, considere a planilha a seguir, elaborada usando o Excel 2016, 
versão para Windows 10, PT-BR. 
 

 
Fonte: FUNCERN, 2018. 

 
15. O valor obtido pelo Excel, sem considerar a formatação, após a digitação da fórmula 

=SOMASE(A2:A6;A2;C2:C6) na célula B9, é 
 
A) 45. 

B) 52. 

C) 57. 

D) 63. 
 
 
16. Para aplicar um processo de formatação condicional na coluna C, na intenção de que todos os valores 

maiores do que 12 fiquem azul, utilizamos o recurso disponível de Formatação Condicional disponível na 
Guia 
A) Dados. 

B) Exibir. 

C) Revisão. 

D) Página Inicial. 
 

 
17. Considerando a necessidade de realizar uma pesquisa em sites que contenham exatamente a frase 

Descobrimento do Brasil, utilizando a ferramenta de busca do Google, a frase deverá ser escrita da 
seguinte forma: 
 
A)  [Descobrimento do Brasil]. 

B) Descobrimento do Brasil. 

C) “Descobrimento do Brasil”. 

D) #Descobrimento do Brasil#. 
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18. O Microsoft Security Essentials é um aplicativo do sistema operacional Windows, que desde a versão 7 
do sistema operacional, adiciona uma camada extra de proteção ao sistema. Para que seja executado, a 
Microsoft define os requisitos mínimos para execução do aplicativo.  

Nesse caso, a memória RAM mínima necessária para execução do aplicativo é de  

A) 1 GB. 

B) 512MB. 

C) 2 GB. 

D) 4 GB. 
 
 
19. As redes de computadores possibilitam que informações sejam transmitidas de um local para outro, com 

base em regras estabelecidas denominadas protocolos. Dentre os diversos protocolos existentes, 
destaca-se o IP (Internet Protocol), no qual cada máquina possui um endereço identificador.  

Um exemplo de IP é o  
 

A) 7a:56:23:44 

B) 192.168.1.34 

C) IP-2345 

D) Kz547890 
 
 
20. No Word 2016, versão PT-BR para Windows 10, ao selecionar um texto, para que seja possível modificar 

a fonte do texto selecionado usando a caixa de diálogo fonte, o atalho acionado é  
 
A) Ctrl + F. 

B) Shift + C. 

C) Ctrl + D. 

D) Shit + E. 
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  QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL MÉDIO 
 
 
21. Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos normativos relacionados à notificação 

compulsória no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Portaria nº 204 de 17/02/2016 - Gabinete do 
Ministro/Ministério da Saúde, classifica como doenças de notificação compulsória imediata: 
 
A) hepatites virais, tétano neonatal e tuberculose. 

B) coqueluche, hanseníase e esquistossomose. 

C) cólera, febre amarela e raiva humana. 

D) óbito infantil, leishmaniose visceral e leptospirose. 
 
 
22. Materiais perfurocortantes são aqueles utilizados na assistência à saúde, que têm ponta ou gume ou que 

possam perfurar ou cortar.  

Sobre esse tipo de material, é correto afirmar:  
 

A) situações de risco e acidentes com materiais perfurocortantes possuem menor probabilidade de 
transmissão de agentes biológicos veiculados pelo sangue.  

B) deve ser adotado o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, 
disponível e tecnicamente possível.  

C) os trabalhadores dos serviços de saúde devem constituir uma comissão gestora multidisciplinar, com 
o objetivo de reduzir os riscos de acidentes com materiais perfurocortantes.  

D) na adoção de medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes, 
são desnecessárias mudanças na organização e nas práticas de trabalho.  
 
 

23. Os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser operacionalizados na atenção 
básica, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica.  

Sobre esses princípios e diretrizes, relacione as duas colunas a seguir:  
 

(1) Princípio    (  ) Universalidade     
(2) Diretriz     (  ) Territorialização 

(  ) Equidade 
(  ) Resolutividade 

 
Assinale a opção que apresenta a sequência correta. 
 

A) 2, 2, 1, 1 

B) 2, 1, 2, 1 

C) 1, 2, 1, 2 

D) 1, 1, 2, 2 
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24. No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi conquistado pela sociedade, na Constituição de 1988, 
sendo reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Lei Orgânica da Saúde 
nº 8.080/90. Para a parcela idosa da população, esse direito foi reafirmado com o Estatuto do Idoso (Lei 
Nº 10.741 de 01/10/03) e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria Nº 2.528 de 19/10/2006).  

Sobre a atenção integral à saúde da pessoa idosa, é correto afirmar:  
 

A) os cuidados às pessoas idosas exigem abordagem interdisciplinar e multidimensional, que levem em 
conta a interação entre fatores físicos, psicológicos e sociais que influenciam à saúde.  

B) o modelo de atenção à saúde baseado na assistência médica individual se mostra eficaz na 
prevenção, educação e intervenção em questões médicas e sociais.  

C) é permitida a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em 
razão da idade.  

D) a todo e qualquer idoso é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado 
mais favorável. 

 
 
25. O profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, 

tendo como base o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.  

Um dos direitos do profissional de enfermagem é  
 

A) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade.  

B) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal 
ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. 

C) registrar e assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações 
sejam assinadas por outro profissional.  

D) administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais 
riscos, respeitados os graus de formação do profissional.  

 

 
26. A Central de Material e Esterilização é a unidade funcional destinada ao processamento de produtos para 

saúde, visando à segurança do paciente e dos profissionais envolvidos.  

Sobre tipologia e definições de alguns produtos, relacione as duas colunas a seguir:  
 

1) Produtos para a saúde críticos (  ) São produtos que entram em contato com pele íntegra 
ou não entram em contato com o paciente. 

2) Produtos para a saúde semicríticos (  ) São produtos utilizados em procedimentos invasivos 
com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos 
subepiteliais e sistema vascular. 

3) Produtos para a saúde não-críticos (  ) São produtos que entram em contato com pele não 
íntegra ou mucosas íntegras colonizadas. 

 
Marque a opção que apresenta a sequência correta. 
 

A) 3, 2, 1 

B) 1, 2, 3 

C) 2, 3, 1 

D) 3, 1, 2 
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27. Sobre a administração de vacinas e em conformidade com o Calendário Nacional de Imunizações, 
disponível no Sistema Único de Saúde, assinale a opção correta. 
 
A) A vacina Difteria, Tétano e Pertussis (DTP), em regra, deve ser administrada na dose de 01ml por via 

intramuscular profunda, no vasto lateral da coxa, em crianças com menos de dois anos de idade e na 
região deltoide em crianças acima de dois anos de idade.  

B) A vacina contra Hepatite B em grupos de risco (renais crônicos, politransfundidos, hemofílicos, dentre 
outros) necessita da metade do volume da dose.  

C) A vacina Bacilo de Calmette e Guerin (BCG) é administrada na região do músculo deltoide, no nível 
da inserção inferior, na face externa superior do braço direito. 

D) A vacina rotavírus é administrada exclusivamente por via oral, com dose de 1,0ml, por meio de seringa 
apropriada.  

 
 
28. O Diabetes Mellitus é uma doença crônica que ocorre quando há alterações dos níveis de glicose no 

sangue. Suas complicações têm repercussões graves na qualidade de vida do paciente e podem ser 
devastadoras, como são o caso de perdas de visão, amputações e insuficiência renal.  

No sentido de evitar complicações, são consideradas como principais ações de enfermagem no 
tratamento do paciente diabético: 

 

A) os calos nos pés podem ser cortados pelo próprio profissional de enfermagem, pois, se não forem 
tratados, podem se transformar em úlceras.  

B) além de cuidar da dieta e dos exercícios, a recomendação é também cuidar bem da pele, haja vista 
que, mesmo quando controlado, o diabetes pode apresentar manifestação cutânea.  

C) os exercícios são ótimos para a circulação e não devem ser evitados mesmo que esteja com feridas 
em tratamento nos pés.  

D) coletar dados sobre o esquema terapêutico que utiliza em domicílio; e identificar a clareza do paciente 
para realizar o tratamento domiciliar, quando este é possível.   

 
 
29. Os profissionais de enfermagem devem estar atentos e preparados para atuarem em situações de 

urgência e emergência, pois a capacitação profissional, a dedicação e o conhecimento teórico e prático, 
irão fazer a diferença no momento crucial do atendimento ao paciente. Em relação a este assunto, 
observe a tabela a seguir: 

RECONHECIMENTO DOS SINAIS E SINTOMAS 
Temperatura da pele Fria, úmida e pegajosa 

Coloração da pele Pálida ou cianótica 
Pressão arterial Diminuída (PAS < 90mmHg) 

Nível de consciência Alterado 
Frequência cardíaca Aumentada (>100bpm) 

Frequência respiratória Alterada (<08 ou >28rpm) 
Fonte: Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2016. 

 
Considerando o paciente adulto, os sinais e sintomas descritos na tabela, definem a emergência clínica 
de 

 

A) choque. 

B) Acidente Vascular Cerebral.  

C) crise hipertensiva.  

D) dor torácica não traumática.  
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30. Em relação à saúde da criança e tomando por base os cadernos de atenção básica do Ministério da 

Saúde, são consideradas atribuições do técnico de enfermagem da atenção básica:  
 
A) realizar a aferição dos dados antropométricos de peso e altura e avaliar o IMC das crianças.  

B) aferir os dados antropométricos de peso e altura das crianças e repassar tais informações para o 
profissional que realiza a puericultura na equipe. 

C) contribuir em atividades de mobilização social e participar de censos escolares, quando isso for 
necessário.  

D) monitorar, notificar e orientar escolas, pais e professores diante de efeitos vacinais adversos.  
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