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GRAVATÁ (SUP. SAÚDE) - 13/12 - TARDE
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:
INSCRIÇÃO:

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização
do fiscal.

CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

ENFERMEIRO (A) DE ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo
de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam
tomadas as devidas providências.
Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas
formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina
fotográfica ou equivalente;
d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno
de Questões;
e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Questões de 1 a 40

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. A concentração de oxigênio através da máscara de
Venturi é ajustada de acordo com o tamanho do orifício
inferior, mantendo-se constante o fluxo de oxigênio. A FiO2
máxima ofertada é de 50%. Esse dispositivo não necessita
de umidificação, sendo conectado diretamente ao
fluxômetro, sem uso do umidificador. A máscara deve
estar bem ajustada à face do paciente. Se for necessária a
retirada da máscara para alimentação, por exemplo, o
paciente deve ser mantido com o cateter nasal. Em caso
de traqueostomia, a Venturi deve estar desacoplada da
cânula.
II. A elevação crítica da pressão arterial, em geral pressão
arterial diastólica ≥ 120mmHg, porém com estabilidade
clínica, sem comprometimento de órgãos-alvo, caracteriza
o que se convencionou definir como urgência hipertensiva.
A pressão arterial, nesses casos, deverá ser tratada com
medicamentos por via oral, buscando-se sua redução em
até 24 horas.
III. A Segurança do Paciente envolve ações promovidas nas
instituições de saúde e de ensino para reduzir a um mínimo
aceitável o risco de dano desnecessário associado aos
cuidados de saúde. No Brasil, as metas para a segurança
do paciente são baseadas nas metas internacionais da
Organização Mundial da Saúde. São elas: identificação
correta do paciente; comunicação efetiva entre os
profissionais de saúde; segurança no uso de
medicamentos; garantia da realização de cirurgias seguras;
higienização das mãos; e redução dos riscos de queda e
lesão por pressão.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

2 Analise as afirmativas a seguir:
I. O sistema de vigilância epidemiológica trabalha com
diversos tipos de dados. Sua base é a notificação de casos
suspeitos, mas nunca confirmados, de doenças, exceto
aquelas objeto de notificação compulsória, embora ele
possa, também, utilizar dados de mortalidade ou dados
coletados em prontuários médicos, por exemplo.
II. A esterilização por calor seco baseia-se na utilização do
calor gerado por uma fonte, requer o uso de altas
temperaturas e um longo tempo de exposição, pois como o ar
quente propaga-se lentamente no material, a esterilização
exige um aquecimento prolongado. A sua distribuição dentro
da câmara não ocorre de maneira uniforme, sendo
recomendado que não se utilize o centro da estufa, pois nele
se concentram os chamados pontos frios. A carga deve ser o
mais uniforme possível e as caixas devem conter uma
quantidade limitada de instrumentais.
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3 Analise as afirmativas a seguir:
I. Evitar a realização da análise da situação de saúde dos
trabalhadores é uma forma de fortalecer a vigilância em
saúde do trabalhador.
II. A máscara N95/PFF2 ou equivalente com válvula
expiratória não pode ser utilizada como controle de fonte da
infecção pelo novo Coronavírus (SARS-Cov-2), pois ela
permite a saída do ar expirado pelo profissional que, caso
esteja infectado, poderá contaminar pacientes, outros
profissionais e o ambiente. No cenário atual da pandemia e
em situações de escassez, em que só haja disponibilidade do
modelo de máscara com válvula expiratória no serviço de
saúde, recomenda-se o uso concomitante de um protetor
facial, como forma de mitigação para controle de fonte.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

4 Analise as afirmativas a seguir:
I. As lavadoras termo-desinfectoras emitem numerosos jatos
de água através de espargidores dispostos estrategicamente
para prover uma excelente limpeza sem danificar os
instrumentos. A limpeza é realizada com água fria e depois
com água quente e detergente. A etapa da água fria é
importante para elevar a impregnação da matéria orgânica
nos instrumentos. A temperatura da água na etapa
subsequente é em torno de 90° C, indicada para a
desinfecção de itens de baixo risco de aquisição de infecção.
II. Deve-se orientar o paciente a esvaziar a bexiga e desprezar
a urina antes do início da coleta de urina 24 horas, pois esse
procedimento representa o início do período da coleta. Todas
as vezes que urinar, daí em diante, durante o dia e a noite, o
paciente deve guardar as urinas, preservando todo o volume,
sem perdas. É necessário, também, manter o material em
local fresco durante toda a coleta.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

5 Analise as afirmativas a seguir:
I. Na cardioversão elétrica, utiliza-se o sincronismo com o
ritmo cardíaco do paciente. O choque será disparado ao
captar a onda R e a carga inicia-se baixa, sendo elevada de
acordo com a resposta do paciente. A cardioversão elétrica
está indicada em taquiarritmia com instabilidade
hemodinâmica, ou como opção para tratamento de arritmias
refratárias ao tratamento medicamentoso.
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II. O teste de Bowie & Dick/Indicador de ar residual é usado
para determinar a eficácia do sistema de vácuo na autoclave
de pré-vácuo. O teste deve ser feito diariamente no quinto
ciclo do dia, antes do ciclo de aquecimento (após a primeira
carga processada), seguindo as orientações do fabricante da
autoclave sobre o tempo, a temperatura e o uso correto do
indicador. A folha indicadora deverá ser colocada no interior
de um pacote a ser esterilizado sobre o dreno (purgador), com
a câmara vazia. Esse indicador mudará para a cor preta após
completado o ciclo, evidenciando a ausência de bolhas de ar.
A presença de áreas mais claras indica ar residual na câmara.

II. Medicamentos incompatíveis não devem ser misturados
entre si ou em solução, devendo também ser evitada a
administração simultânea no mesmo horário ou via. Quando
for necessária a administração simultânea de dois
medicamentos injetáveis, deve-se verificar se eles são
compatíveis. Caso não sejam, eles devem ser preparados
separadamente; entre a administração do primeiro
medicamento e do segundo, devem ser administrados 10 a
20 ml de água destilada e, somente em seguida, o outro
medicamento.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) As duas afirmativas são falsas.

8 Analise as afirmativas a seguir:
6 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os fatores atenuantes do dano correspondem às ações que
são adotadas com o objetivo de prevenir ou moderar a
progressão de um incidente que pode causar um dano a um
paciente. Eles são importantes quando a circunstância que
pode causar o dano já começou, mas ainda não gerou dano
ao paciente, ou o dano gerado não atingiu seu grau máximo
possível. Os fatores de mitigação podem estar voltados para
o paciente (tratamento, pedido de desculpas), o staff (reunião
com o staff e trabalho em equipe), a organização
(disponibilidade de protocolos) ou a um agente (correção do
erro de um agente terapêutico).
II. Os sistemas que oferecem o oxigênio podem ser
classificados em dois tipos: sistemas de alto fluxo, que
predeterminam as proporções oxigênio/ar ambiente para se
alcançar a FiO2 desejada, e sistemas de baixo fluxo, que
variam as proporções oxigênio/ar ambiente de acordo com o
padrão ventilatório efetivo do paciente. Essa classificação
pode ser estendida também para a quantidade de litros de
oxigênio oferecida por minuto, sendo baixo fluxo
habitualmente de 2 a 6 L/min, ocasionalmente 8 L/min, e alto
fluxo em geral acima de 80 L/min até valores de 600 L/min ou
mais.

I. Para a realização do Teste Oral de Tolerância à Glicose
(TOTG) em adultos, deve-se orientar o jejum entre 8 e 12
horas, sendo permitida a ingestão de água. O teste deve ser
realizado pela manhã, após 3 dias de dieta habitual e sem
restrição de carboidratos. Previamente à ingestão de 75 g de
glicose, coleta-se uma amostra de sangue em jejum para
determinação da glicemia; coleta-se outra, então, após 2
horas da sobrecarga oral.
II. A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e
análise permanentes da situação de saúde da população,
articulando-se em um conjunto de ações destinadas a
controlar determinantes, riscos e danos à saúde de
populações que vivem em determinados territórios,
garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a
abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

9 Analise as afirmativas a seguir:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

I. À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete definir requisitos e regras para o regime geral de
previdência dos trabalhadores da indústria metalúrgica,
assim como definir requisitos para exercer o direito de greve.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

7 Analise as afirmativas a seguir:
I. As formulações destinadas para uso retal podem ser
sólidas ou líquidas. A sólida, denominada supositório, possui
formato ogival e consistência que facilita sua aplicação, não
devendo ser partida. Dissolve-se em contato com a
temperatura corporal, sendo indicada principalmente para a
estimulação da peristalse, visando impedir a defecação.
Geralmente, os resultados manifestam-se dentro de 15 a 30
minutos, mas podem tardar até uma hora.

II. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
a vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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10 Analise as afirmativas a seguir:

13 Analise as afirmativas a seguir:

I. Promover a saúde do trabalhador pressupõe o
fortalecimento e a articulação das ações de vigilância em
saúde, identificando os fatores de risco ambiental, com
intervenções tanto nos ambientes e processos de trabalho
como no entorno, tendo em vista a qualidade de vida dos
trabalhadores e da população circunvizinha.

I. A Notificação Compulsória Imediata (NCI) deve ser
realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do
conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de
saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido
disponível.

II. São componentes da vigilância em saúde as ações de
vigilância, desconstrução, desorganização e descontrole de
doenças e agravos à saúde, devendo-se constituir em espaço
de desarticulação de conhecimentos e técnicas.

II. A ação de vigilância epidemiológica compreende as
informações, investigações e levantamentos necessários à
programação e à avaliação das medidas de controle de
doenças e de situações de agravos à saúde.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

14 Analise as afirmativas a seguir:
11 Analise as afirmativas a seguir:
I. A rede que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS) é
ampla e abrange tanto ações como serviços de saúde. Ela
engloba a atenção básica, média e alta complexidades, os
serviços de urgência e emergência, a atenção hospitalar, as
ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e
ambiental e assistência farmacêutica.
II. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
a vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde.
Marque a alternativa CORRETA:

I. Diante dos surtos de doenças transmitidas por alimentos
(DTA), o profissional de saúde deve preservar as embalagens
e respectivos acondicionamentos, exceto quando a suspeita
estiver relacionada a produtos industrializados.
II. O Sistema Único de Saúde (SUS) inclui entre as suas
atribuições a execução de ações de vigilância epidemiológica,
sendo vedada a intervenção nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

15 Analise as afirmativas a seguir:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

I. A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei nº 8.080, de
1990, como um conjunto de ações que proporciona o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar
e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos.

d) As duas afirmativas são falsas.

12 Analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
a vigilância sanitária abrange o controle de bens de consumo
que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao
consumo.

II. O SUS deve obedecer a uma série de princípios, dentre os
quais é possível citar o da preservação da autonomia das
pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

II. A exigência legal de acompanhar a tendência da morbidade
e da mortalidade associadas à influenza é o maior entrave ao
cumprimento dos objetivos da vigilância epidemiológica
dessa doença, no Brasil.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

16 Analise as afirmativas a seguir:

d) As duas afirmativas são falsas.

I. Após o óbito de paciente com suspeita ou confirmação da
Covid-19, o corpo deve ser enrolado com lençóis, se assim
for possível. Deve-se acondicionar o corpo em dois sacos
selados impermeáveis e à prova de vazamento. A
identificação do saco externo deve conter informação relativa
ao risco biológico: agente biológico classe de risco 9 e com o
nome do falecido, nome da unidade de saúde e data do óbito.

ENFERMEIRO (A) DE ATENÇÃO BÁSICA - Página 4 de 14

v.1519/2020

INSTITUTO ADM&TEC | GRAVATÁ (SUP. SAÚDE) - 13/12 - TARDE

II. As notificações compulsórias são prejudiciais à
investigação que venha a beneficiar o paciente e toda a
comunidade, em face das evidências encontradas no local e
das medidas de controle implementadas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
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III. Para a classificação de gravidade do traumatismo
cranioencefálico (TCE), utiliza-se a Escala de Coma de
Glasgow – ECG. Essa é uma escala mundialmente aceita, já
que constitui um método fácil para avaliar não só a gravidade
do TCE, mas também da deterioração do quadro neurológico,
à medida que se deve repetir a aplicação da escala ao longo
do atendimento clínico. Seguindo essa escala, o TCE pode ser
classificado como leve (13 a 15 pontos), moderado (9 a 12
pontos) ou grave (3 a 8 pontos).

d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

17 Analise as afirmativas a seguir:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

I. A irrigação intestinal total é uma medida de
descontaminação que consiste na administração, por meio
de sonda nasoenteral, de grandes quantidades de uma
solução osmoticamente equilibrada (polietilenoglicol). O
objetivo é limpar fisicamente o tóxico até a sua completa
eliminação por via retal, impedindo assim a sua absorção
pelo trato gastrintestinal. É utilizada nos casos no qual há
ingestão de quantidades potencialmente tóxicas de drogas
de liberação prolongada ou formuladas com camada
entérica. Também se mostra efetiva para substâncias não
absorvíveis por carvão ativado.
II. As prescrições verbais devem ser restritas às situações de
urgência/emergência, devendo ser imediatamente escritas no
formulário da prescrição após a administração do
medicamento. A prescrição verbal deve ser validada pelo
prescritor assim que possível. Quando a ordem verbal for
absolutamente necessária, o prescritor deve falar o nome, a
dose e a via de administração do medicamento de forma
clara. Quem recebeu a ordem verbal deve repetir de volta o
que foi dito, o que deve ser confirmado pelo prescritor antes
de se administrar o medicamento.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

18 Analise as afirmativas a seguir:
I. As ambulâncias são definidas como veículos que se
destinam exclusivamente para o transporte de enfermos. A
ambulância do tipo B (Ambulância de Suporte Básico) é
destinada à transferência inter-hospitalar de pacientes com
risco de vida desconhecido e ao atendimento pré-hospitalar
de pacientes com risco de vida desconhecido, classificado
com potencial necessidade de intervenção médica no local
e/ou durante o transporte até o serviço de destino. As
ambulâncias não possuem equipamentos de intervenção
médica e drogas e a sua tripulação é composta por motorista
e um técnico de enfermagem.
II. O pneumotórax aberto decorre de uma abertura na parede
torácica por um trauma penetrante, que possibilita a entrada
de ar pelo orifício e não pelas vias aéreas, por ter menos
resistência. Para isso, é necessário que essa abertura tenha
no mínimo 2/3 do diâmetro da traqueia do paciente. A
conduta imediata a ser realizada é a oclusão valvulada do
orifício, denominado curativo de 3 pontas. Após o curativo,
deverá ser realizada a drenagem torácica do paciente através
de um orifício criado cirurgicamente, em condições
assépticas.
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a) Nenhuma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

19 Analise as afirmativas a seguir:
I. O respeito ao direito seu e dos outros ao dissenso, assim
como a coordenação das próprias ações com as dos outros,
por meio do trabalho em grupo, são alguns dos conteúdos
que devem ser trabalhados na escola para que o estudante
evolua em sua formação.
II. É vedado ao servidor público respeitar a capacidade ou as
limitações individuais de todos os usuários do serviço público,
sendo aceitável que esse profissional demonstre preconceito
ou distinção de raça ou sexo no trato com os usuários dos
serviços.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

20 Analise as afirmativas a seguir:
I. O servidor público municipal deve permitir que
perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou
interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o
público, com os jurisdicionados administrativos ou com
colegas hierarquicamente superiores ou inferiores.
II. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais
que lhe sejam atribuídas, procurando fazê-lo contrariamente
aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e
dos jurisdicionados administrativos, é um dever do servidor
público municipal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

21 Analise as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao servidor público municipal dar o seu concurso
a qualquer instituição que atente contra a moral, a
honestidade ou a dignidade da pessoa humana, assim como
apresentar-se embriagado ou sob o efeito de narcóticos no
serviço ou fora dele, habitualmente.
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II. É dever do servidor público resistir a todas as pressões de
superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e
outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou
vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais
ou aéticas e denunciá-las.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

d) As duas afirmativas são falsas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

25 Analise as afirmativas a seguir:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

I. A dignidade e o decoro são alguns dos valores que devem
nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou
função, ou fora dele. Os atos do servidor público devem ser
direcionados para a preservação da honra e da tradição dos
serviços públicos.

d) As duas afirmativas são falsas.

22 Analise as afirmativas a seguir:
I. A compreensão sobre a ética deve possibilitar que os
servidores sejam capazes de compreender o conceito de
justiça baseado na equidade e sensibilizar-se pela
necessidade da construção de uma sociedade justa.
II. A função pública deve ser tida como exercício profissional
e, portanto, não se integra à vida particular de cada servidor
público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a
dia em sua vida privada não poderão diminuir o seu bom
conceito na vida funcional.

II. É vedado ao servidor público permitir que perseguições,
simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de
ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os
jurisdicionados administrativos ou com colegas
hierarquicamente superiores ou inferiores.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

23 Analise as afirmativas a seguir:
I. A compreensão sobre a ética deve possibilitar que os
servidores sejam capazes de assumir posições segundo seu
próprio juízo de valor, considerando diferentes pontos de
vista e aspectos de cada situação.
II. É dever do servidor público cumprir, de acordo com as
normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de
seu cargo ou função, tanto quanto possível, com qualidade,
segurança e rapidez, mantendo seu local de trabalho sempre
em boa ordem.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

24 Analise as afirmativas a seguir:
I. O usuário dos serviços de saúde não deve comunicar à
vigilância sanitária as irregularidades relacionadas ao uso e à
oferta de produtos e serviços que afetem a saúde em
ambientes públicos e privados.
II. Diante de um surto de doenças transmitidas por alimentos
(DTA), o profissional de saúde deve guardar, sob refrigeração,
todas as sobras de alimentos, na forma em que se encontram
acondicionados, até a chegada do grupo encarregado da
investigação.
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26 Analise as afirmativas a seguir:
I. O Sistema Único de Saúde (SUS) inclui entre seus objetivos
a assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das atividades
preventivas. O SUS também inclui no seu campo de atuação
a realização de ações de assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica.
II. Entre os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), incluise a formulação de política de saúde destinada a promover,
nos campos econômico e social, a observância do disposto
no § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, assim como a realização de ações de identificação e
divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da
saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

27 Analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 8.080/90, a saúde do trabalhador
não abrange as informações repassadas ao trabalhador ou à
sua respectiva entidade sindical sobre os riscos de acidentes
de trabalho, doença profissional ou do trabalho.
II. De acordo com a Lei nº 8.080/90, a vigilância
epidemiológica compreende um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

28 Analise as afirmativas a seguir:
I. O procedimento de coleta de amostras respiratórias dos
casos suspeitos de COVID19 deve seguir o protocolo de
coleta da Influenza. Contudo, considerando se tratar de um
novo vírus ou novo subtipo viral em processo pandêmico, a
amostra deverá ser coletada até o 8º dia dos sintomas,
preferencialmente até o 3º dia. As amostras devem ser
mantidas refrigeradas (4-8°C) e devem ser processadas
dentro de 24 a 72 horas da coleta. Na impossibilidade de
envio dentro desse período, recomenda-se congelar as
amostras a -70°C até o envio, assegurando a manutenção da
temperatura.
II. O uso de máscara cirúrgica é uma das medidas de
prevenção a ser utilizada pelos profissionais de saúde para
limitar a propagação do novo coronavírus. Ela deve ser
utilizada para evitar a contaminação da boca e nariz do
profissional por gotículas respiratórias. Porém, quando o
profissional atuar em procedimentos com risco de geração de
aerossol nos pacientes com infecção suspeita ou confirmada
pelo novo coronavírus (2019-nCoV), deve ser utilizada a
máscara de proteção respiratória (respirador particulado)
com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até
0,3 micrômetro.
III. Se a pressão direta for incapaz de controlar o sangramento
em um membro, deve-se utilizar um torniquete. Os
torniquetes utilizam uma ligação simples em torno de um
membro para parar o fluxo sanguíneo. Podem ser utilizados
tanto torniquetes fabricados comercialmente ou
improvisados com materiais que estejam próximos no
momento. Após a instalação do torniquete, é necessário
documentar a hora da aplicação e não afrouxar ou remover o
torniquete, a menos que seja realizado por pessoal médico
qualificado.
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II. Os eventos adversos ocorridos em serviços de saúde
devem ser notificados ao Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária através do módulo de notificação de incidentes
relacionados à assistência à saúde do Notivisa. Os casos de
óbitos relacionados aos eventos adversos devem ser
notificados em até 72 horas após a ocorrência do evento, e
todas as 10 etapas da notificação, que correspondem à
investigação por meio de análise de causa raiz, devem ser
preenchidas no prazo de 60 dias corridos, a partir da data da
notificação.
III. Nos casos de intoxicações relacionadas a circunstâncias
de violência ou tentativa de suicídio, deve-se realizar também
a notificação no Sinan, na ficha de Violência Interpessoal e
Autoprovocada, de forma complementar à ficha de
Intoxicações Exógenas. A tentativa de suicídio deve ser
notificada compulsoriamente em até 24 horas pelo
profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial
que prestar o primeiro atendimento à pessoa. É preciso
articular a notificação do caso à vigilância epidemiológica do
município imediatamente após o seu conhecimento, seja por
meio da ficha de notificação, e-mail ou telefone (com
posterior envio da ficha).
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

30 Analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
a saúde do trabalhador abrange a participação na
normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde
do trabalhador nas instituições e empresas públicas, mas
não nas organizações privadas.

Marque a alternativa CORRETA:

II. De acordo com a Lei nº 8.080/90, a direção municipal do
Sistema Único de Saúde (SUS) deve, entre outras atribuições,
atravancar a fiscalização das agressões ao meio ambiente
que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto
aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes,
para suplantá-las.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

29 Analise as afirmativas a seguir:
I. Recomenda-se que os serviços de saúde públicos e
privados NÃO enviem casos suspeitos ou confirmados de
COVID-19 para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO). Caso
a coleta de material biológico não tenha sido realizada em
vida, deve-se proceder a coleta post-mortem no serviço de
saúde, por meio de swab na cavidade nasal e de orofaringe,
para posterior investigação pela equipe de vigilância local. É
necessário que cada localidade defina um fluxo de coleta e
processamento dessas amostras. Diante da necessidade do
envio de corpos ao SVO, deve ser realizada a comunicação
prévia ao gestor do serviço para certificação de capacidade
para o recebimento.
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31 Analise as afirmativas a seguir:
I. As atividades de educação em saúde, no contexto do SUS,
buscam desestimular o debate da sociedade com os
profissionais e os gestores do sistema a fim de agravar as
condições que causam riscos para a saúde dos cidadãos.
II. Diante dos surtos de doenças transmitidas por alimentos,
não se deve preservar as embalagens de produtos suspeitos
de iniciar o surto.
III. A Programação das Ações de Vigilância em Saúde (PAVS)
é um conjunto de ações que devem subsidiar a programação
das SES e SMS para o alcance das metas do Pacto pela
Saúde e demais prioridades de relevância para o Sistema
Nacional de Vigilância em Saúde, eleitas pelas esferas federal,
estadual e municipais.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

32 Analise as afirmativas a seguir:
I. No atendimento de primeiros socorros a uma vítima de
queimaduras, o resfriamento da área queimada deve ser
realizado por meio do uso de compressas embebidas em
soro fisiológico a 0.9% ou água a temperatura ambiente, com
duração de alguns minutos. Esse cuidado bloqueará a onda
de calor que continua agindo no tecido queimado por alguns
minutos.
II. Produzir e disseminar informações epidemiológicas não é
um dos objetivos da vigilância epidemiológica da influenza
humana.
III. Os equipamentos de proteção individual devem ser
imediatamente removidos após a saída do quarto, enfermaria,
box ou área de isolamento. Porém, caso o profissional de
saúde saia de um quarto, enfermaria ou área de isolamento
para atendimento de outro paciente com suspeita ou
confirmação de infecção pelo SARS-CoV-2, na mesma
área/setor de isolamento, logo em seguida, não há
necessidade de trocar gorro (quando necessário utilizar),
óculos ou protetor facial e máscara. Nesse caso, o
profissional de saúde deve trocar somente avental e luvas,
além de realizar a higiene das mãos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

33 Analise as afirmativas a seguir:
I. A ordenação da formação de recursos humanos na área de
saúde e o controle da prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente com a saúde, exceto
aqueles realizados em nível municipal, são ações incluídas no
campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
II. Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde (SUS) a vigilância nutricional de jovens e adultos, sendo
vedada a orientação alimentar, nos termos da Lei Orgânica da
Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 34 a 36
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O atendimento ao usuário na área de saúde envolve
aspectos diversos sobre qualidade e humanização. Um
serviço de atendimento a um paciente exige o envolvimento
de todos os servidores da instituição. Assim, faz-se
necessário entender que o atendimento ao usuário de saúde
está em todos os cantos e recantos da instituição ou do
hospital. Da equipe de limpeza aos gestores, passando pelos
médicos, pelos enfermeiros e demais funcionários, todos
precisam estar sintonizados com uma política de
atendimento comum, para dar as respostas competentes e
precisas a cada momento, cada um conforme suas
atribuições, naturalmente.
Os usuários dos serviços de saúde mais do que quaisquer
outros, necessitam de cuidados especiais, face à
compreensiva fragilidade emocional a que estão
submetidos. Atualmente, percebe-se que as organizações
têm focado muito mais no aprimoramento do conhecimento
técnico, do que nas habilidades e atitudes emocionais, tanto
dos profissionais de saúde quanto do pessoal de apoio.
A qualidade no atendimento de saúde envolve aspectos
muito mais amplos do que a qualidade do atendimento em
qualquer outro tipo de organização. A qualidade no
atendimento de saúde é sinônimo de humanização do
atendimento, desde o momento da marcação da consulta
até o consultório.
Assim, para uma adequada prática de atendimento, deve-se
levar em conta que:
1 - o paciente está inserido em um contexto pessoal, familiar
e social complexo;
2 - a assistência deve efetuar uma leitura das necessidades
pessoais e sociais do paciente;
3 - na instituição, interatuam as necessidades de quem
assiste e de quem é assistido.
Fonte: https://bit.ly/2VmHWDt (adaptado).

34 Leia o texto 'O atendimento ao usuário nos serviços
de saúde' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto leva o leitor a concluir que, para uma adequada
prática de atendimento, deve-se levar em conta que o
paciente está inserido em um contexto pessoal, familiar e
social complexo.
II. O texto leva o leitor a entender que, para uma adequada
prática de atendimento, deve-se levar em conta que na
instituição, interatuam as necessidades de quem assiste e de
quem é assistido.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

O atendimento ao usuário nos serviços de saúde

Em 2 de setembro de 2015.
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35 Leia o texto 'O atendimento ao usuário nos serviços
de saúde' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:

37 Leia o texto 'Picadas por escorpiões' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:

I. O texto apresenta ao leitor a ideia de que a qualidade no
atendimento de saúde envolve aspectos muito mais amplos
do que a qualidade do atendimento em qualquer outro tipo de
organização.

I. As informações presentes no texto permitem concluir que é
fundamental observar o surgimento de novos sintomas da
picada de escorpião em crianças menores de 7 anos e em
idosos.

II. Da equipe de limpeza aos gestores, passando pelos
médicos, pelos enfermeiros e demais funcionários, todos
precisam estar sintonizados com uma política de
atendimento comum, conforme sugere o texto.

II. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que os únicos sintomas da picada de escorpião são a
salivação, o aumento dos batimentos cardíacos e a redução
da pressão arterial.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

36 Leia o texto 'O atendimento ao usuário nos serviços
de saúde' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:

38 Leia o texto 'Picadas por escorpiões' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:

I. O texto leva o leitor a inferir que, para uma adequada
prática de atendimento, deve-se levar em conta que a
assistência deve efetuar uma leitura das necessidades
pessoais e sociais do paciente.

I. Caso a vítima apresente sintomas graves após a picada de
um escorpião, deve-se procurar atendimento hospitalar o
mais rápido possível, aumentando o consumo de sódio pelo
paciente até a avaliação da necessidade de aplicação de soro
antiescorpiônico, como se pode concluir a partir da análise
das informações do texto.

II. Após a análise do texto, é possível inferir que a qualidade no
atendimento de saúde é um conceito desvinculado da
humanização do atendimento e costuma estar limitada ao
atendimento realizado pela equipe administrativa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 37 a 40
Picadas por escorpiões

(Disponível em: https://bit.ly/3g5o7Ka; adaptado)
Frequentemente, a picada de escorpião é seguida de dor
(moderada ou intensa) ou formigamento no local da picada;
os sintomas da picada podem ser tratados com analgésicos,
sendo fundamental observar o surgimento de novos
sintomas por, no mínimo, 6 a 12 horas, principalmente em
crianças menores de 7 anos e em idosos.
Sintomas de gravidade: náuseas ou vômito; suor excessivo;
agitação; tremores; salivação; aumento dos batimentos
cardíacos e da pressão arterial.
Nesses casos, procurar atendimento hospitalar o mais
rápido possível, mantendo o paciente em repouso, para
avaliação da necessidade de aplicação de soro
antiescorpiônico. Se possível, o animal que provocou a
picada deve ser levado ao serviço de saúde para
identificação.

II. Os sintomas da picada de escorpião podem ser tratados
com analgésicos, sendo fundamental observar o surgimento
de novos sintomas por, no mínimo, 6 a 12 horas, conforme se
pode inferir a partir dos dados do texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

39 Leia o texto 'Picadas por escorpiões' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Após um acidente envolvendo a picada de um escorpião, é
recomendável evitar levar o animal ao serviço de saúde para
identificação, como se pode perceber a partir da análise dos
dados e informações do texto.
II. As informações presentes no texto permitem inferir que a
picada de escorpião nunca causa dor na vítima, pois o veneno
desse animal possui uma função anestésica que potencializa
o seu efeito.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

40 Leia o texto 'Picadas por escorpiões' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir que
os sintomas graves da picada de escorpião incluem as
náuseas ou o vômito; o suor excessivo; e a agitação, por
exemplo.
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Gosto de ovo...

O título completo seria “‘gôsto’ de ovo e de enxofre”, que é o
sabor que fica na parte sensorial da minha língua, quando
leio determinados depoimentos e certas justificativas de
alguém que cometeu um erro crasso, a chamada justificativa
sem explicação, como a declaração do moço que escondeu
“money” na parte traseira do corpo e, ainda por cima, com
vestígios do material que se deposita no cofre traseiro.
Quem já nasce torto não tem jeito, morre como nasceu, ou
seja, por mais que tente, não adianta mostrar o que a
folhinha não marca. O ascendente de José Carlos “Carlinhos”
de Oliveira, Jacó (ou Jacob) do Pinto, judeu que se converteu
sob a navalha no pescoço ao catolicismo, foi visto lendo a
Bíblia de trás pra frente, no século XVII, no Recife, PE, quando
os holandeses foram expulsos pelos portugueses. Não teve
segunda chance. A chamada desculpa esfarrapada ou
justificativa inservível para corrigir o que está errado é o
mesmo que ovo podre: intragável, incomestível, mal cheiroso
e com mau gosto.

Por José Carlos L. Poroca (executivo do segmento de
shopping centers).

(Adaptado. Revisão linguística. Disponível
https://bit.ly/3oiRw6N. Acesso em 21 nov. 2020).

II. As informações presentes no texto permitem inferir que,
frequentemente, a picada de escorpião é seguida de dor
moderada ou intensa, ou formigamento no local da picada.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 41 a 50

Texto para as questões de 41 a 45

Observem que o título está, no mínimo, comprometido, meio
sem graça. Gosto de ovos, sim – fritos ou cozidos. E fiquei
muito tempo regulando a quantidade que poderia ter
ingerido, porque havia uma ‘crença’ e uma recomendação
que ovos produziam excesso de colesterol. O que deixei de
comer (ovos) durante anos poderá fazer falta adiante e não
vou perdoar os que difundiam essa crença. Nada farei, sob o
ponto de vista do direito do consumidor. Vou apenas rogar
uma praga para os que incentivaram a economia no hábito
de comer ovos: que nasçam furúnculos nas bochechas, nas
partes internas das coxas e em outras partes do corpo.
O título correto seria “gosto de ovo e de enxofre”. O gosto do
título e da frase era para ter um acento circunflexo, acento
que foi derrubado pela “nova ortografia” – que nem é tão
nova assim. Resultado: surgem interpretações mil em cima
de uma única palavra ou de uma frase. Não havia
necessidade de mudança e, aí, vêm as perguntas: pra quê?
por quê? a troco de quê? Evidente que alguém ganhou nessa
história, não sei de que forma. Mas sei que essa mudança
continua causando confusão, sob vários aspectos.
Vejam alguns exemplos que a “revisão” trouxe: insosso – de
estar sem sal e do (a) cara que é “sem sal”; choro – tão fácil:
choro, de chorar; choro, variação do verbo chorar; pelo –
com acento, a gente sabia que havia cabelo, pelo ou
pentelho; hoje, ficamos na incerteza, porque se confundiu
com outros pelos; o doce, sem o circunflexo, ficou menos
doce, menos saboroso. Os exemplos, até por falta de
espaço, não são poucos, são inúmeros.

em:

41 Leia o texto 'Gosto de ovo...' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. No fragmento “Não havia necessidade de mudança e, aí,
vêm as perguntas:”, a palavra “vêm” foi grafada dessa
maneira por ter o seu referente no plural. Isto é, encontra-se
na terceira pessoa do plural. O mesmo ocorre com a forma
verbal “têm”, quando nessa condição.
II. No texto, é predominante a ideia de que as mudanças na
língua portuguesa são um reflexo direto do baixo nível de
escolarização da população brasileira.
III. Uma das ideias presentes no texto é a de que a relação
morfológica entre as palavras “gosto” (verbo) e “gosto”
(adjetivo) representa um meio de ampliar a percepção do
leitor sobre as regras difusas adotadas em relação aos
estrangeirismos da língua portuguesa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

42 Leia o texto 'Gosto de ovo...' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, a percepção dos brasileiros sobre a
reforma ortográfica foi pouco relevante para a decisão
acerca da manutenção do trema nas palavras
proparoxítonas.
II. No excerto “... intragável, incomestível, mal cheiroso e com
mau gosto”, a vírgula foi empregada devido a uma condição
que leva em conta fatores semânticos. É o caso semelhante
de “saiu de casa, mas não tinha vontade” e “As ondas vão e
vem, e vão, e são como o tempo” (Sereia – Lulu Santos).
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III. O texto apresenta uma carga de humor que se manifesta
pelo uso da palavra “gosto” (o título completo seria “‘gôsto’ de
ovo e de enxofre”), ora forma verbal, ora substantivo. Esse é
um caso de palavras parônimas, ou seja, que apresentam
igualdade ou semelhança fonética (relativa ao som) ou são
idênticas graficamente (relativa à escrita), porém com
significados distintos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

43 Leia o texto 'Gosto de ovo...' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. No fragmento “Quem já nasce torto não tem jeito”, a forma
verbal “tem” não deve receber acento circunflexo, ainda que
estivesse com referente no plural. Nessa perspectiva,
encontram-se palavras como “creem” e “deem”.
II. Além do uso de um estrangeirismo, já bem comum em
nosso léxico, há um exemplo de linguagem conotativa no
trecho “... como a declaração do moço que escondeu ‘money’
na parte traseira do corpo...”.
III. Entre outros fatores, o texto atribui a confusão causada
por palavras homônimas na língua portuguesa às variações
informais da língua adotadas nos meios de comunicação
digitais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

44 Leia o texto 'Gosto de ovo...' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. Um recurso evidente no texto é o uso do presente
progressivo, como nos trechos “... essa mudança continua
causando confusão, sob vários aspectos”; “E fiquei muito
tempo regulando a quantidade que poderia ter ingerido...”.
Nesse caso, trata-se de ações pontuais e de propriedade
permanente.
II. A ideia principal do texto é a de que apenas a língua
portuguesa possui palavras homônimas e que, por isso, ela é
uma língua complexa e difícil de ser aprendida.
III. O texto procura traçar um paralelo entre as bases
históricas da língua portuguesa e as influências trazidas pelas
redes sociais, em relação à forma como os jovens têm se
comunicado, para, por fim, criticar o sistema de ensino
brasileiro.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
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45 Leia o texto 'Gosto de ovo...' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. No fragmento “O título completo seria ‘gôsto de ovo e de
enxofre’, que é o sabor que fica na parte sensorial da minha
língua, quando leio...”, as vírgulas isolam uma ideia de
explicação referente ao trecho anterior.
II. No trecho “inservível para corrigir o que está errado é o
mesmo que ovo podre: intragável, incomestível, mal cheiroso
e com mau gosto”, o prefixo “-in” se junta à base das palavras
para conferir-lhes negação. As palavras “mal” e “mau” foram
empregadas adequadamente, assim como em “Mal cheguei, o
assunto havia terminado. O bom é que ainda ouvi quando
falavam de mim”.
III. No texto, percebe-se a ocorrência de um fenômeno ligado
ao som, pois a palavra “gosto” é um homônimo. Exemplos do
mesmo fenômeno são vocábulos como “colher (substantivo)
/ colher (verbo); começo (substantivo) / começo (verbo)”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 46 a 50
NAVEGAÇÃO SOLAR

A vela solar LightSail 2, lançada em junho de 2019 como
uma demonstração de navegação impulsionada pela luz do
Sol na órbita baixa da Terra, recebeu uma missão estendida.
A missão havia sido planejada para durar um ano, mas agora
a nave movida a vela terá mais uma tarefa a cumprir.
Implantada em julho de 2019, a vela de 32 metros quadrados
provou ser capaz de alterar a órbita do seu pequeno satélite.
A Sociedade Planetária (SP) declarou a missão financiada
por ela um sucesso no final do mesmo mês. "Estamos indo
para uma altitude orbital mais alta sem combustível, apenas
pelo impulso da luz do Sol", disse Bill Nye, executivo-chefe da
SP.
Acontece que os desenvolvedores da vela acreditavam que
ela iria se deteriorar e que o satélite entraria na atmosfera
após cerca de um ano. Já que isso não aconteceu, nada
mais lógico do que aproveitar o equipamento para mais
experimentos. Assim, no dia 25 de junho de 2020, no
aniversário de um ano do lançamento, um webinar foi
realizado pela Sociedade Planetária e o início da missão
estendida do LightSail 2 foi oficialmente anunciado.
Eles relataram que o “objetivo principal, tecnologicamente,
era demonstrar a propulsão controlada por vela solar", de
acordo com Bruce Betts, gerente do programa LightSail e
cientista chefe da SP. "Nós fizemos isso", concluiu Bruce.
Agora, eles querem otimizar o desempenho da vela.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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A sonda permanece em órbita a uma altitude média de mais
de 700 km, mas quando a vela solar é controlada, a órbita do
equipamento controlado pela vela decai cerca de 20 metros
por dia. Quando a vela não é controlada ativamente, a órbita
decai a uma taxa de 34 metros por dia. A diferença, de
acordo com a equipe, "é o efeito que estamos obtendo em
termos de controle de vela, usando a pressão solar para
combater o arrasto atmosférico".
Na missão estendida, os controladores da nave continuarão
otimizando o desempenho da vela e tentarão resolver os
problemas encontrados na navegação. No entanto, ainda
não se sabe quanto tempo a LightSail 2 permanecerá em
órbita – isso vai depender da eficiência da equipe na
navegação solar. De acordo com as previsões da equipe, é
provável que a nave permaneça em órbita até 2021.
Disponível em: https://bit.ly/3fA6XTW. Com adaptações.

46 Leia o texto 'NAVEGAÇÃO SOLAR' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Após a leitura atenta e cuidadosa do texto, o leitor pode
concluir que a missão citada no texto havia sido planejada
para durar dois anos, mas agora a nave movida a vela terá
mais uma tarefa a cumprir com duração adicional de mais
três anos. Nesse período extra, o equipamento poderá ser
utilizado para o desenvolvimento de pesquisas
microbiológicas na atmosfera terrestre.
II. De acordo com Bruce Betts, gerente do programa LightSail
e cientista chefe da SP, o objetivo principal da missão,
tecnologicamente, era demonstrar a propulsão controlada por
vela solar, como descreve o texto.
III. A vela solar LightSail 2 foi lançada em junho de 2019 como
uma demonstração de navegação impulsionada pela luz do
Sol na órbita baixa da Terra, como se pode concluir a partir da
análise das informações do texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

47 Leia o texto 'NAVEGAÇÃO SOLAR' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. No dia 25 de junho de 2020, no aniversário de um ano do
lançamento da LightSail 2, um webinar foi realizado pela
Sociedade Planetária, e o início da missão estendida da vela
solar foi oficialmente anunciado, conforme pode ser
percebido a partir da leitura cuidadosa das informações do
texto.
II. Quando a vela solar é controlada, a órbita do equipamento
utilizado no experimento decai cerca de 20 metros por hora,
como se pode perceber a partir da análise dos dados e
informações do texto.
III. A Sociedade Planetária declarou a missão financiada por
ela um sucesso no final do mês de abril de 2004, de acordo
com o texto.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

48 Leia o texto 'NAVEGAÇÃO SOLAR' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. As informações do texto levam à conclusão de que, de
acordo com as previsões da equipe de pesquisadores, é
provável que a nave movida a vela solar permaneça em
órbita até 2031.
II. De acordo com as informações apresentadas pelo texto,
pode-se concluir que, para os cientistas, como a vela não se
deteriorou e o satélite não entrou na atmosfera, nada mais
lógico do que aproveitar o equipamento para mais
experimentos.
III. Na missão estendida da vela solar LightSail 2, os
controladores da nave continuarão otimizando o desempenho
da vela e tentarão resolver os problemas encontrados na
navegação, de acordo com as informações do texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

49 Leia o texto 'NAVEGAÇÃO SOLAR' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O texto leva o leitor a inferir que não se sabe quanto tempo
a LightSail 2 permanecerá em órbita, pois isso vai depender
da eficiência da equipe na navegação solar.
II. A diferença no decaimento do equipamento controlado pela
vela, quando controlado ativamente, de acordo com a equipe,
é o efeito obtido em termos de controle de vela, usando a
pressão solar para combater o arrasto atmosférico, de acordo
com as informações do texto.
III. Após demonstrar que a propulsão controlada por vela solar
era impossível, os pesquisadores querem otimizar o
desempenho dessa tecnologia para que ela possa ser usada
efetivamente, como pode ser observado pelo leitor após a
análise cuidadosa do texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

50 Leia o texto 'NAVEGAÇÃO SOLAR' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Quando a vela solar não é controlada ativamente, a órbita
do equipamento utilizado no experimento decai a uma taxa
de 34 metros por hora, conforme pode ser facilmente
compreendido pelo leitor após uma análise cuidadosa dos
dados do texto.
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II. Bill Nye, executivo-chefe da SP, afirmou que foi possível
alcançar uma altitude orbital mais alta sem combustível,
apenas pelo impulso da luz do Sol, como se pode concluir a
partir da leitura cuidadosa das informações do texto.
III. O texto leva o leitor a inferir que a vela solar de 32 metros
quadrados, implantada em julho de 2020, provou ser capaz de
alterar a órbita de um grande satélite.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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