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GRAVATÁ (TÉCNICO) - 5/12 - TARDE
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:

TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM PLANTONISTA

INSCRIÇÃO:

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

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

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 35

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 dignidade é um atributo que deve nortear o servidor
público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele.
Assim, o servidor deve agir de acordo com as leis e a ética
em sua vida profissional e também pessoal, evitando
descumprir a legislação vigente.
II. A dignidade é um princípio prejudicial à atuação do
servidor público municipal. Assim, é dever desses
profissionais atuar sem prezar pelo respeito ou pelo
cuidado na relação com os usuários dos serviços e com os
companheiros de trabalho.
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.

2 Analise as afirmativas a seguir:
I. A utilização de equipamentos de proteção individual e a
obediência a procedimentos normatizados de higienização
apenas devem ocorrer quando houver a confirmação que um
determinado paciente está contaminado por uma doença
virótica incurável. Nos demais momentos, é dispensável aos
profissionais de saúde seguir esses protocolos enquanto
realizam suas atividades em uma instituição pública de
serviços de saúde.
II. No contexto das instituições públicas de serviços de saúde,
a biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a
ampliação e a disseminação de riscos e ameaças inerentes
às atividades de pesquisa, de produção e de prestação de
serviços de saúde em entidades públicas, principalmente.
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.

3 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em uma instituição pública de serviços de saúde, são
necessárias certas medidas para garantir a destinação
adequada de resíduos contaminados. Por exemplo, os
resíduos biológicos que contenham sangue, tecidos
humanos ou agentes biológicos (vírus e bactérias) devem ser
descartados juntamente com os resíduos de escritório e
papelaria normal.
II. A biossegurança é a condição de segurança alcançada por
um conjunto de ações destinadas a reduzir e degradar a
higiene de uma instituição de saúde, ao mesmo tempo em
que agrava os riscos inerentes às atividades que possam
comprometer a saúde humana.
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4 Analise as afirmativas a seguir:
I. A pulsação da artéria radial pode ser verificada exercendo
moderada pressão dos dedos médio e indicador sobre o
rádio e o polegar oposto a esses dedos sobre a parte
posterior dos punhos (movimento de preensão). O
profissional não deve usar o polegar para fazer a palpação do
pulso, pois pode vir a confundir sua própria pulsação com a
do paciente.
II. Pacientes críticos podem ser levados temporariamente a
uma unidade de menor complexidade, próxima à área do
sinistro, mas com capacidade de prestar suporte avançado de
vida. Após a estabilização, a vítima pode ser transferida a um
centro para seu tratamento definitivo. Esse procedimento
permite um menor tempo para o atendimento, liberação da
equipe de socorristas e melhor manejo da distribuição de
pacientes, evitando sobrecarregar a rede de emergência.
III. Quando alguém se machuca ou começa a sentir-se mal,
deve-se prestar os primeiros socorros. Em geral, as medidas
de primeiros socorros são duradouras, de longo prazo, e
representam um tratamento de grande duração para uma
enfermidade complexa e costuma utilizar uma ampla
diversidade de aparelhos de suporte à vida.
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.

5 Analise as afirmativas a seguir:
I. Profissionais de Saúde responsáveis pelo atendimento de
casos suspeitos ou confirmados da Covid-19 deverão utilizar
máscaras de proteção respiratória (respirador particulado),
com eficácia mínima na filtração de 95%, sempre que realizar
procedimentos geradores de aerossóis. Para realização de
outros procedimentos não geradores de aerossóis, deve-se
avaliar a disponibilidade da N95 ou equivalente no serviço.
Não havendo disponibilidade, é obrigatório o uso da máscara
cirúrgica.
II. A passagem de plantões/turnos é considerada o momento
do cuidado de alto risco. Por isso, é fundamental existir um
processo normatizado de passagem de plantões/turnos. Esse
processo deve ocorrer em local determinado e adequado e
em horário pré-definido. Os profissionais envolvidos na
passagem de plantão/turno devem estar disponíveis pelo
tempo necessário para transmissão das informações
necessárias. Além da troca verbal de informações, é
importante o registro dos itens mais relevantes relativos ao
cuidado.
III. A higienização das mãos deve ser feita a todo momento
pelo profissional de saúde. Sempre antes de ir cuidar de um
paciente e após já ter feito os cuidados nele, é preciso lavar
bem as mãos com os materiais adequados como, por
exemplo, sabão, álcool gel e ácido ascórbico.
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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.

6 Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma forma de garantir a segurança do paciente é adotar
medidas para reduzir as chances de queda no local onde ele
se encontra internado.
II. As luvas funcionam como uma barreira física na prevenção
da infecção cruzada e da contaminação do profissional de
saúde, reduzindo os riscos de contaminação. Em serviços de
saúde, elas reduzem a possibilidade de um profissional ter
contato com agentes contaminantes biológicos, por exemplo.
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8 Analise as afirmativas a seguir:
I. O tratamento com uso de calor local (denominado
oxigenoterapia) é mais bem indicado na fase de reabilitação
pós-traumática. Sua analgesia é devido à diminuição dos
impulsos nervosos que estimulam a dor, por um aumento da
irrigação sanguínea local e melhora do espasmo muscular,
do movimento articular e flexibilidade.
II. Na prestação de primeiros socorros, ao chegar ao local
onde se encontra um acidentado, deve-se proceder a uma
rápida e segura avaliação da ocorrência. Dependendo das
circunstâncias de cada acidente, é importante também
promover o pânico e procurar a colaboração de outras
pessoas, dando ordens breves, claras, objetivas e concisas.
Também é importante manter próximos os curiosos, para
reduzir o espaço em que se prestará o socorro.

Marque a alternativa CORRETA:

III. O uso do preservativo é recomendado em todas as
relações sexuais. Deve ser colocado com o pênis ereto e seco,
antes da penetração vaginal. Ao desenrolar o preservativo
pelo lado correto (face enrolada com a borda para cima), da
glande até a base do pênis, deve-se ter o cuidado de
comprimir o reservatório situado na sua extremidade fechada,
com a ponta dos dedos, de modo que não haja penetração de
ar neste local, o que pode facilitar a rotura por trauma durante
o intercurso vaginal.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

III. São erros comuns nos serviços de saúde e que podem
comprometer a segurança dos pacientes, entre outros,
colocar a sonda de forma equivocada, administrar
corretamente o soro, os medicamentos, os cateteres e utilizar
de forma inadequada os demais equipamentos necessários
ao tratamento do paciente.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

7 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os comprimidos sublinguais são aqueles que devem ser
colocados debaixo da língua. São comprimidos solúveis que
se desfazem debaixo da língua. Foram feitos para que o
princípio ativo seja liberado na mucosa oral, que é um local
bem irrigado e vascularizado, que absorve rapidamente o
fármaco. A principal vantagem dessa forma farmacêutica é
que sua administração não apresenta efeito de primeira
passagem.
II. Em farmacologia, um medicamento é classificado como
colerético quando a quantidade de substâncias ativas em
uma determinada unidade de massa ou volume desse
produto (como uma pílula, ou uma injeção) é superior ao nível
de propagação do agente reativo principal no organismo
humano.
III. A identificação do recém-nascido (RN) deve ser realizada
mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da
impressão digital da mãe. Essa identificação é feita no
prontuário e nas três vias da Declaração de Nascido Vivo.
Pulseiras devem ser colocadas na mãe e no RN, contendo o
nome da mãe, o registro hospitalar, a data e hora do
nascimento e o sexo do recém-nascido.

9 Analise as afirmativas a seguir:
I. As soluções injetáveis são preparadas para serem
administradas por via parenteral (intramuscular, intravenosa,
subcutânea). Geralmente se usam essas preparações
quando é necessária uma resposta rápida do corpo, já que o
tempo e o percurso do fármaco até o seu sítio de ação
diminuem. Também são usadas se o fármaco puder ser
desativado no fígado ou por enzimas digestivas. Por serem
aplicadas já em contato íntimo com o paciente, devem ser
soluções estéreis e o seu manuseio requer absoluto cuidado.
II. Em um medicamento, o revestimento do núcleo da drágea
tem a função de estimular as glândulas salivares para
aumentar a produção de bile e, assim, ampliar a ação positiva
do princípio ativo do medicamento sobre o intestino delgado.
III. A higienização das mãos é feita a partir de uma técnica
que limpa cada detalhe dos dedos, das unhas, das mãos
como um todo com sabão e água corrente. Depois, é feita a
secagem com folhas limpas e, por fim, a solução de ácido
acetilsalicílico a 2%, extremamente necessário.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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10 Analise as afirmativas a seguir:
I. Nas cápsulas de um medicamento, o agente ativo está
revestido por um invólucro de gelatina que causa sabor
desagradável ao paciente, dificultando a deglutição e a
liberação do medicamento na cavidade gástrica. Assim,
devido à reação negativa do organismo, é possível ampliar a
ação curativa do medicamento no paciente.
II. Pacientes que ficam muito tempo na mesma posição em
uma cadeira, cama ou maca tendem a criar úlceras na pele
por conta da pressão e do atrito que o corpo faz sobre esses
objetos.
III. Na ocorrência de um acidente, não é necessário observar
se existem perigos para o acidentado e para quem estiver
prestando o socorro nas proximidades da ocorrência. É
recomendável, ainda, evitar verificar os sinais vitais da vítima
do acidente ou mesmo manter qualquer contato ou
comunicação com o indivíduo acidentado.
Marque a alternativa CORRETA:
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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.

13 Analise as afirmativas a seguir:
I. O servidor público deve valorizar e priorizar certas atitudes
e valores no exercício da sua função. Por exemplo, é dever
desse profissional agir de forma digna e eficaz, atuar em
favor do interesse da sociedade e desenvolver sua função de
acordo as leis vigentes.
II. A consciência dos princípios morais não deve nortear a
atuação do servidor público municipal. Ao mesmo tempo, a
ética e a responsabilidade profissional são valores que devem
ser afastados da prática profissional e das rotinas dos
servidores municipais.

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.

11 Analise as afirmativas a seguir:
I. As barreiras físicas são importantes aliadas no controle de
infecção das superfícies e mobiliários em uma instituição de
saúde. O objetivo das barreiras é promover a infecção
cruzada, evento bastante comum em procedimentos de
saúde e em instituições públicas. Assim, nesses locais, todas
as barreiras devem ser colocadas sobre as superfícies que
serão utilizadas em cada atendimento de modo a ampliar as
possibilidades de infecção.
II. As instituições públicas de saúde que possuem aparelhos
de raio-X devem possuir recursos e equipamentos de
proteção para os pacientes, tais como aventais de cloreto de
polivinila e protetor de tireoide à base de amianto. Também é
necessário dispor de equipamentos de proteção para os
profissionais, tais como o avental e o biombo de refração
radioativa.

14 Analise as afirmativas a seguir:
I. A alteridade, a eficácia, a legalidade e a publicidade são
valores que devem ser inerentes ao exercício profissional dos
servidores públicos municipais. Quando esses princípios são
seguidos, é mais fácil agir em favor das necessidades
sociais.
II. Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, é uma
atitude incompatível com os deveres do servidor público. É
também desaconselhável a qualquer servidor público
desenvolver sua função em conformidade com a ética e com
a legislação.
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.

15 Analise as afirmativas a seguir:

d) As duas afirmativas são falsas.

I. Compreender os princípios morais é um atributo
importante que deve ser cultivado pelo servidor público
municipal. Quando se conhece esses princípios, o servidor
tem maiores chances de agir em conformidade com os
interesses dos usuários dos serviços.

12 Analise as afirmativas a seguir:
I. Adotar uma atitude indiferente no atendimento aos
usuários dos serviços públicos é uma forma de evitar
dissabores e situações constrangedoras em uma entidade
pública municipal. Assim, o servidor público deve evitar
realizar ações que façam o usuário dos serviços públicos se
sentir respeitado ou bem atendido na instituição.
II. Dentre as várias responsabilidades, atribuições e tarefas do
serviço público, uma das mais importantes é dar atendimento
indireto e impessoal ao cidadão, privilegiando uma linguagem
confusa e grosseira no contato com os usuários dos serviços.

II. O decoro e a dignidade são valores que devem ser evitados
pelos servidores públicos municipais. Atitudes baseadas
nesses princípios, em geral, caracterizam uma falta contra a
ética, contra as leis e contra a nação.
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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16 Analise as afirmativas a seguir:

19 Analise as afirmativas a seguir:

I. Enquanto conjunto de direitos e deveres exercidos por um
indivíduo, a cidadania está expressa em normas privadas
cujo teor e escopo são contrários às disposições
constitucionais vigentes e à legislação civil.

I. O servidor público municipal que lida com os usuários dos
serviços deve evitar demonstrar uma imagem de eficiência,
de profissionalismo ou mesmo de organização diante dos
cidadãos que buscam os serviços da instituição. Assim, a
roupa de trabalho dos servidores deve ser, prioritariamente,
suja e pouco adequada ao ambiente de trabalho.

II. A conduta ética não possui relação com a consciência
sobre a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. A
ética é um conceito universal, inequívoco e contínuo, que se
mantém uniforme e invariável no tempo e no espaço.
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.

17 Analise as afirmativas a seguir:
I. A fim de desenvolver a percepção de qualidade para o
usuário dos serviços públicos, é fundamental que as
entidades governamentais disponham aos cidadãos canais
de comunicação para sugestões, reclamações e outros
procedimentos, por meio de ouvidorias, da Internet ou de
caixa de sugestões, por exemplo.

II. O atendimento ao público compreende um conjunto de
ações, processos e atitudes que buscam reduzir a qualidade
da experiência dos usuários ao utilizar os serviços de uma
organização pública.
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. A aparência das instalações físicas, a qualidade dos
equipamentos e a postura do pessoal envolvido na prestação
dos serviços públicos são fatores que dificilmente afetam a
avaliação da qualidade do atendimento pelos usuários que
frequentam as instituições municipais.

II. Ao realizar o atendimento ao público, o servidor municipal
deve evitar exercer suas atribuições com eficiência ou mesmo
com rapidez. É também proibido a esse profissional agir com
o objetivo de reduzir o tempo de espera pelo atendimento dos
usuários dos serviços na instituição em que exerce suas
funções.

II. O usuário dos serviços públicos municipais deve ser
acolhido com respeito pelos servidores de uma instituição
pública municipal. É importante, também, que sejam evitadas,
por parte dos servidores, quaisquer práticas que possam
caracterizar uma atitude preconceituosa contra o usuário.

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.

18 Analise as afirmativas a seguir:

21 Analise as afirmativas a seguir:

I. O servidor público municipal que iludir qualquer pessoa que
necessite do atendimento em serviços públicos terá
cometido uma atitude contrária às boas práticas de
atendimento, à ética e à legislação. Para evitar esse tipo de
situação, é importante que a organização pública procure
relembrar entre seus servidores a importância de desenvolver
um processo de atendimento de qualidade e de manter uma
atitude ética no ambiente de trabalho.

I. O usuário dos serviços públicos municipais deve ser
atendido com respeito, imparcialidade, ética, sem
discriminações, com justiça e com a colaboração dos
servidores da instituição.

II. O conceito de suficiência determina que, para ser bom, o
atendimento em uma instituição pública deve ser completo.
Ou seja, ao prover o atendimento ao público, a instituição deve
garantir que não faltam informações ou que o
desenvolvimento de qualquer etapa do serviço foi feito de
acordo as especificações.
Marque a alternativa CORRETA:

II. A organização pública municipal é responsável por prover
um processo de atendimento aos usuários com qualidade,
prezando ainda por certos princípios fundamentais como a
moralidade, a publicidade, a eficiência, a legalidade e a
impessoalidade.
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.

22 Analise as afirmativas a seguir:

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

I. 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 do nariz do
profissional por gotículas respiratórias.

d) As duas afirmativas são falsas.
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II. A primeira medida a ser tomada diante de um indivíduo
acometido por um acidente com corpos estranhos é tentar, o
mais rapidamente possível, retirar o objeto que está preso à
sua pele, ainda que ele esteja próximo a alguma artéria, veia
ou nervo e mesmo que exista um risco de agravamento do
dano à vítima.
III. Na prestação dos serviços de saúde, os equipamentos
utilizados pelos profissionais de saúde precisam ser de baixa
qualidade, com conexões exatas e que permitem erros. Além
disso, os profissionais de saúde devem evitar analisar ou
avaliar cada um desses elementos antes de fazer uso deles.
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.

23 Analise as afirmativas a seguir:
I. O profissional de saúde deve tratar o paciente de forma
completamente humanizada. Isso tem muito a ver com a
forma como o profissional movimenta uma pessoa que
esteja em uma maca ou cama, por exemplo.
II. Em um acidente, a asfixia costuma ser causada por algum
traumatismo no crânio que causa dificuldade respiratória e
leva o acidentado à parada respiratória. Quando um indivíduo
for acometido por uma lesão dessa natureza, é fundamental
que a primeira medida de socorro seja fornecer uma solução
de água e cloreto de sódio para o acidentado.
III. Os possíveis acessos vasculares por ordem de preferência
no paciente gravemente queimado são: veia periférica fora de
área queimada, veia periférica em área queimada, punção
profunda e, por último, a dissecção venosa. Essa sequência
deve ser rigorosamente obedecida. A prioridade é estabelecer
um bom acesso venoso para iniciar um correto plano de
hidratação.
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.

24 Analise as afirmativas a seguir:
I. A cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por
um indivíduo que vive em sociedade. É um valor ético que
deve ser execrado do cotidiano de todos os profissionais que
atuam nos serviços públicos municipais ou mesmo em
instituições não governamentais.
II. A dignidade e o decoro são alguns dos primados maiores
que devem nortear o servidor público no exercício da sua
função. Da mesma forma, é dever do servidor público garantir
que o seu comportamento, no ambiente de trabalho, seja
ético.
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25 Analise as afirmativas a seguir:
I. O conceito de primeiros socorros refere-se aos
procedimentos de emergência, os quais devem ser aplicados
a vítimas de acidentes, mal súbito ou em perigo de vida, com
o intuito de reduzir os seus sinais vitais, procurando, também,
agravar o quadro no qual a pessoa se encontra. Assim,
quando os primeiros socorros são prestados
adequadamente, o risco de agravamento dos danos de uma
vítima de acidente sempre aumenta.
II. Deve ser observado um espaçamento de 25mm a 50mm
entre todos os pacotes dentro da câmara esterilizadora e
entre eles e as paredes da câmara. O volume de material não
deve exceder a 80% da capacidade do aparelho. Os pacotes
maiores devem ser colocados na parte inferior da câmara e
os menores na superior. Os jarros, bacias, frascos e outros
artigos que apresentam concavidade devem ser colocados
com sua abertura para baixo, para facilitar o escoamento de
água resultante da condensação do vapor.
III. O esquema da vacina poliomielite inativada (VIP) consiste
na administração de 3 doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis)
meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses. Na
rotina dos serviços, a vacina é disponibilizada para crianças
até 4 anos, 11 meses e 29 dias ainda não vacinadas. A
dosagem da vacina VIP é de 0,5ml, administrada por via
intramuscular.
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.

26 Analise as afirmativas a seguir:
I. O colar cervical não é garantia de estabilidade completa da
coluna cervical, pois os movimentos de rotação e
lateralização da cabeça ainda são exequíveis. Dessa forma,
mesmo após a colocação do colar, o socorrista só deixará de
estabilizar com as mãos a coluna cervical da vítima após
colocá-la na prancha e afixar os coxins laterais com os
tirantes de testa e de queixo.
II. Uma boa prática para garantir a segurança dos pacientes
sob sua responsabilidade, e de verificar se eles precisam de
algum cuidado adicional, é visitá-los frequentemente.
III. Em um acidente com arranhões, deve-se lavar o local com
cloreto de sódio (NaCl). Essa substância, além de proteger o
ferimento, também reduz a taxa de contaminação por poeira
ou microrganismos.
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.

Marque a alternativa CORRETA:

27 Analise as afirmativas a seguir:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

I. A primeira atitude de segurança que um profissional de
saúde deve ter é com a higienização das mãos. Por mais que
ele atue 100% do tempo de luva, ainda assim é recomendável
trabalhar sem a devida limpeza nesses membros.

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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II. As medidas de primeiros socorros em acidentes com
ferimentos na pele incluem, principalmente, lavar a região
afetada com sabão e hipoclorito de sódio ou de cálcio, por
dois minutos ou mais. Em seguida, deve-se cobrir o ferimento
com uma atadura gessada. Caso exista o risco de um novo
acidente ou do agravamento do ferimento, é importante
adotar alguma medida para mitigar esse risco, como
aproximar objetos perfurantes ou cortantes da vítima.
III. Os testes pré-clínicos são desenvolvidos com o objetivo de
colher dados sobre a eficiência de fármacos que estão há
mais de seis anos em uso corrente em instituições de saúde
ou em uma região geográfica específica.

v.Audit.: 3DA0B27E4

III. A medicação profilática não apresenta qualquer risco de
efeitos indesejados, pois esses medicamentos são
desenvolvidos a partir de agentes neutros e de forma
adequada ao metabolismo de cada paciente, ampliando a
taxa de neurotransmissores que comandam os glóbulos
brancos.
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.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

30 Analise as afirmativas a seguir:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

I. A biossegurança compreende o conjunto de medidas
empregadas com a finalidade de aumentar a exposição dos
profissionais que atuam em um ambiente clínico aos riscos
químicos e biológicos que existem ali. Para tal, devem ser
negligenciados os controles dos riscos físicos, químicos,
biológicos, ergonômicos e acidentais em instituições
públicas de serviços de saúde.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

28 Analise as afirmativas a seguir:
I. A oxigenoterapia é um conjunto de métodos de terapia
respiratória realizado com o objetivo de aumentar a taxa de
oxigenação na glândula pituitária de pacientes com Síndrome
de Stendhal.
II. As técnicas de movimentar uma cama, de mudar o
paciente de posição, de trocar os lençóis sem tirar a pessoa
da cama ou maca devem ser realizadas com cuidado a fim de
se garantir a segurança do paciente.
III. Nos casos de amputação traumática, deve-se priorizar o
controle do sangramento e, posteriormente, preocupar-se
com a preservação da parte amputada. A estrutura amputada
deve ser colocada em bolsa plástica estéril, ou saco plástico
limpo, imersa em solução fisiológica, em seguida sendo
colocada em recipiente com gelo em todas as direções. Não
se deve colocar o segmento amputado em contato direto
com o gelo. É importante anotar e informar à equipe de
socorro especializado o horário provável da amputação.

II. A profilaxia da oftalmia gonocócica é realizada na primeira
hora após o nascimento, tanto no parto vaginal quanto
cesáreo. Deve-se afastar as pálpebras do recém-nascido e
instilar uma gota de nitrato de prata a 1% no fundo do saco
lacrimal inferior de cada olho. A seguir, massagear
suavemente as pálpebras deslizando-as sobre o globo ocular
para fazer com que o nitrato de prata banhe toda a conjuntiva.
Se o nitrato sair do globo ocular ou se houver dúvida, repetir o
procedimento.
III. Antes de iniciar a prestação dos primeiros socorros, devese garantir que os familiares do acidentado foram
devidamente notificados sobre o acidente ocorrido. Em
seguida, deve-se procurar reunir pessoas curiosas ou que
visivelmente tenham perdido o autocontrole e que possam
prejudicar a prestação dos primeiros socorros.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 31 a 33

29 Analise as afirmativas a seguir:

Biossegurança

I. No ambiente hospitalar, os profissionais de saúde devem
recomendar aos familiares e aos amigos do paciente
presentes no local de internação que manuseiem todos os
equipamentos e medicamentos utilizados no tratamento do
paciente, mesmo sem supervisão ou diante de um risco à
saúde do indivíduo internado.

A biossegurança é uma área de conhecimento relativamente
nova, que impõe desafios à gerência de qualidade dos
produtos das empresas públicas e privadas, especialmente
aquelas que investem em pesquisa básica e na prestação de
serviços em saúde e diversos outros setores.

II. O principal objetivo dos primeiros socorros é realizar o
atendimento ambulatorial final a uma vítima de um acidente
ou a um indivíduo que esteja apresentando sinais de um mal
subido. Os primeiros socorros devem ser prestados por
profissionais qualificados e que dispõem de equipamentos
adequados para esse procedimento. Assim, não é
recomendável que um indivíduo sem formação superior
preste os primeiros socorros.

A biossegurança designa não propriamente uma disciplina,
em sentido estrito, mas um campo de conhecimentos e um
conjunto de práticas e ações técnicas, com preocupações
sociais e ambientais, destinados a conhecer e controlar os
riscos que o trabalho científico pode oferecer ao ambiente e
à vida.
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A biossegurança no Brasil só se estruturou, como área
específica, nas décadas de 1970 e 1980, mas desde a
instituição das escolas médicas e da ciência experimental,
no século XIX, vêm sendo elaboradas noções sobre os
benefícios e riscos inerentes à realização do trabalho
científico, em especial nos ambientes laboratoriais.
“Biossegurança: um enfoque histórico através da história
oral”. Hist. Cienc. Saúde – Manguinhos; vol. 7; nº 1; Rio de
Janeiro Mar./jun. 2000. A. B. Sá Almeida; M. B. M.
Albuquerque. Disponível em: https://bit.ly/2IlP6Vy. Com
adaptações.

31 Leia o texto 'Biossegurança' e, em seguida, analise
as afirmativas a seguir:
I. O texto leva o leitor a entender que, no Brasil, a
biossegurança só se estruturou como área específica de
conhecimento e como uma prática consolidada, nas
instituições de serviços públicos de saúde, no início do século
XIX.
II. O texto leva o leitor a inferir que a biossegurança designa
um campo de conhecimentos destinados a conhecer e
controlar os riscos que o trabalho científico pode oferecer ao
ambiente e à vida.
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.

32 Leia o texto 'Biossegurança' e, em seguida, analise
as afirmativas a seguir:
I. O texto leva o leitor a concluir que, no Brasil, desde a
instituição das escolas médicas e da ciência experimental, no
século XIX, vêm sendo elaboradas noções sobre os
benefícios e os riscos inerentes à realização do trabalho
científico, em especial nos ambientes laboratoriais.
II. O texto sugere que a biossegurança é uma área de
conhecimento relativamente nova, que impõe desafios à
gerência de qualidade dos produtos das empresas públicas e
privadas.
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.

33 Leia o texto 'Biossegurança' e, em seguida, analise
as afirmativas a seguir:
I. O texto procura destacar que a biossegurança designa um
campo de conhecimentos e um conjunto de práticas e ações
técnicas, com preocupações sociais e ambientais, não
propriamente uma disciplina, em sentido estrito.
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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.

Texto para as questões de 34 a 35
Enfermagem e promoção da saúde

Adaptado. Fortaleza – CE, 2013. Disponível em:
https://bit.ly/2UcBaiV.
No sentido amplo de promoção da saúde, a enfermagem
constitui um campo de ação estratégico no Sistema Único
de Saúde brasileiro. A liderança para articular a equipe de
saúde, tanto na atenção primária (com os auxiliares e
técnicos de enfermagem e com os agentes comunitários de
saúde), como na atenção secundária e terciária (sem o
segundo agente), permite ao enfermeiro a possibilidade de
valorizar as competências individuais desses membros, de
modo a facilitar a interação com o foco de cuidado, que é o
paciente.
Sabe-se, porém, que esse modo de cuidar, embora seja
constantemente discutido em ambiente de ensino
aprendizagem de futuros enfermeiros, não implica que toda
categoria esteja trabalhando com tais preocupações e
atenção. A integralidade do cuidado à saúde por certo
contribuirá para reduzir o hiato que existe entre discurso e
prática de parte da categoria de enfermeiros, que diz ser o
profissional que mais tempo permanece ao lado do
paciente/cliente, dando-lhe cuidado integral e humanizado,
mas que, na prática, envolve-se mais com atividades
administrativas gerenciais.

34 Leia o texto 'Enfermagem e promoção da saúde' e,
em seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. O texto leva o leitor a entender que a integralidade do
cuidado à saúde não contribui para reduzir o hiato que existe
entre o discurso sobre a humanização na saúde e a prática
profissional de toda a categoria de enfermeiros.
II. O texto procura destacar que o trabalho do enfermeiro na
atenção primária está relacionado a profissionais como os
auxiliares e técnicos de enfermagem e com os agentes
comunitários de saúde.
III. O texto sugere que, no sentido amplo de promoção da
saúde, a enfermagem constitui um campo de ação pouco
estratégico no Sistema Único de Saúde, ao mesmo tempo em
que seus profissionais costumam ser pouco qualificados.
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.

II. A biossegurança afeta o trabalho de entidades que
investem em pesquisa básica e na prestação de serviços em
saúde e diversos outros setores, conforme sugere o texto.
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35 Leia o texto 'Enfermagem e promoção da saúde' e,
em seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. O texto leva o leitor a inferir que o modo de cuidar, embora
não seja constantemente discutido em ambiente de ensino
aprendizagem de futuros profissionais de enfermagem, é
comum e fielmente seguido por toda essa categoria
profissional, pois todos os profissionais da área possuem as
mesmas preocupações mínimas em relação à atenção dada
aos pacientes.
II. O texto leva o leitor a concluir que os enfermeiros são
profissionais que permanecem por mais tempo ao lado do
paciente, dando-lhe cuidado integral e humanizado.
III. A liderança para articular a equipe de saúde permite ao
enfermeiro a possibilidade de valorizar as competências
individuais dos membros da equipe, de modo a facilitar a
interação com o foco de cuidado, que é o paciente, conforme
sugere o 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.
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37 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um imóvel está sendo ofertado por R$ 309.450,00. No
entanto, se o pagamento for realizado em parcela única,
pode-se obter um desconto de 8,45% sobre o preço inicial.
Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é
correto afirmar que o valor final pago pelo imóvel com o
desconto descrito é superior a R$ 277.340 e inferior a R$
281.580.
II. Uma loja vendeu 12.560 unidades do produto “A”, no valor
de R$ 33, cada. Também foram vendidas 4.578 unidades do
produto “B”, no valor de R$ 72, cada. Sobre a receita total de
vendas, é necessário recolher 5% de impostos. Assim,
considerando apenas os dados apresentados, é correto
afirmar que o valor dos impostos pago foi superior a R$
36.970 e inferior a R$ 37.528.
III. Em uma cidade, há 3.597 cidadãos beneficiários de um
programa social. Sabe-se que 2/9 desses indivíduos
declararam estar trabalhando com carteira assinada no
último semestre. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que mais de 871
indivíduos estavam trabalhando com carteira assinada no
último semestre.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50

36 Analise as afirmativas a seguir:
I. Sobre a venda de 41 unidades do produto X, ao valor
unitário de R$ 337,70, cada, foi dado um desconto
equivalente a 2/9 do valor total das compras. Assim,
considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor final pago pelas
compras foi superior a R$ 10.718 e inferior a R$ 10.875.
II. De uma folha de ouro, foram cortados três pedaços
triangulares que medem, respectivamente: 3 cm de base e
9 cm de altura; 4 cm de base e 12 cm de altura; 5 cm de
base e 16 cm de altura. O custo dessa folha de ouro
corresponde a R$ 97,35 por cm². Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, pode-se
considerar que, juntos, os três pedaços custam mais de R$
7.496 e menos de R$ 7.697.
III. Nos quatro primeiros dias úteis de uma semana, um
médico atendeu 19, 15, 17 e 21 pacientes, respectivamente.
No quinto dia útil dessa semana, esse médico atendeu “n”
pacientes. Se a média do número diário de pacientes
atendidos por esse médico nos cinco dias úteis dessa
semana foi 19, então a mediana foi igual a 18.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

38 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em 2010, uma imobiliária realizou a venda de 700
apartamentos, dos quais 81 unidades foram vendidas em
janeiro daquele ano; 77 unidades foram vendidas em
fevereiro; e 125 unidades foram vendidas em março. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que as vendas no primeiro trimestre de
2010 representaram mais de 33% e menos de 47% do total
de apartamentos vendidos naquele ano.
II. Considere uma figura geométrica plana em formato de um
semicírculo, cujo diâmetro mede 16 metros. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que a área ocupada por essa figura é igual a
24π m².
III. Os números 2.145.728 e 674.648 são divisíveis por 4, pois
seus dois últimos algarismos, respectivamente, 28 e 48,
formam números divisíveis por 4. Por outro lado, os números
54.143, 61.117, 782.915 e 163.263 não são divisíveis por 4,
pois seus dois últimos algarismos, respectivamente, 43, 17,
15 e 63, formam números que não são divisíveis por 4.
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.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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39 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um corpo percorre 2.700 metros em 41 segundos. Em
seguida, esse corpo percorre 1.740 metros em 21 segundos.
Assim, é correto afirmar que ele manteve uma velocidade
média inferior a 66,6 metros por segundo.
II. Um paralelepípedo possui 45 cm de altura, 47 cm de
largura e 52 cm de comprimento. Assim, é correto afirmar que
a área total da superfície desse sólido geométrico é maior que
13.110 cm² e menor que 13.295 cm².
III. Para satisfazer adequadamente a seguinte equação de 1º
grau: 54X + 44 = 530, o valor da incógnita “X” deve ser maior
que 3 e menor que 8.
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.

40 Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma rua possui 6 (seis) casas. Sabe-se que a média
aritmética do número de moradores da primeira e da
segunda casa é igual ao quádruplo da média aritmética do
número de moradores das quatro casas seguintes. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que a razão entre o número de moradores
da primeira e da segunda casa em relação ao número total
de moradores dessa rua, é equivalente a 2/3.
II. Em um supermercado, um cliente gastou 50% do dinheiro
que possuía com legumes. Do que sobrou, 25% foram gastos
com cereais. Após concluir suas compras, esse cliente
observou que ainda lhe restaram R$ 45. Com base nos dados
apresentados, é correto afirmar que o cliente possuía mais de
R$ 131 antes de realizar suas compras no mercado.
III. A fração 34/81 equivale à fração 3/8 ou, em número
decimal, a 0,349.
Marque a alternativa CORRETA:
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Pelo serviço digital, é possível consultar as informações de
qualificação civil, obtidas da base de dados do CPF, e os
dados de contratos de trabalho, obtidos do Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS) e do Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias
e Trabalhistas (eSocial).
A solicitação do seguro-desemprego e a apresentação de
recurso contra eventual indeferimento também podem ser
realizados por meio da Carteira de Trabalho Digital, além do
acompanhamento do Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) e do Abono
Salarial.
A Carteira de Trabalho Digital tem o CPF como o único
número de identificação, sendo este número válido para fins
de registro trabalhista. Dessa maneira, não é mais
necessária a emissão do documento físico em papel para
contratação em empresas que já devem utilizar o eSocial.
Essas empresas ficam desobrigadas de realizar anotações
no documento físico e o trabalhador pode ser contratado
apresentando apenas o número do CPF.
O Ministério da Economia vem aperfeiçoando o aplicativo
constantemente tendo como base sugestões recebidas dos
cidadãos e de pesquisas de experiências de usuários.
CRIAÇÃO
Com a Portaria 1.065, de 29 de setembro de 2019, a Carteira
de Trabalho Digital passou a substituir o documento físico
de papel, sendo emitida automaticamente para todo
brasileiro ou estrangeiro que tenha inscrição no Cadastro
das Pessoas Físicas (CPF).
O serviço permite ao trabalhador acompanhar os registros
de sua vida laboral, nas bases governamentais, inclusive
naquelas que já estavam registradas na Carteira de Trabalho
em papel.
Fonte: Gov Br, em 2020 (disponível
https://bit.ly/2CFRu69). Com adaptações.

em:

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 41 a 45
CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL

Mais de 17 milhões de trabalhadores fizeram a Carteira de
Trabalho Digital e a utilizam no lugar do documento
impresso. A versão digital do documento já foi acessada por
mais de 100 milhões de vezes desde janeiro de 2019. Desse
total, 91 milhões de acessos foram feitos em 2020.
Para o Ministério da Economia, a Carteira de Trabalho Digital
está beneficiando milhões de brasileiros. “Neste momento
da pandemia causada pela covid-19, o serviço tem sido
fundamental para o atendimento do trabalhador com
conforto e segurança”, comentou o secretário adjunto de
Trabalho, Ricardo de Souza Moreira.

41 Leia o texto 'CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. As informações presentes no texto permitem concluir que,
com a Carteira de Trabalho Digital, não é mais necessária a
emissão do documento físico em papel para contratação em
empresas que já utilizam o eSocial.
II. Após a análise do texto, é possível inferir que mais de 17
milhões de trabalhadores ainda resistem à utilização da
Carteira de Trabalho Digital, preferindo o documento
impresso.
III. A Carteira de Trabalho Digital compreende dados obtidos
da base de dados do CPF, do Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS) e do Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), de acordo com as informações apresentadas ao
leitor pelo 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.

42 Leia o texto 'CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. A Carteira de Trabalho Digital dispensa diversas empresas
de realizar anotações no documento físico e o trabalhador
pode ser contratado apresentando apenas o número do CPF,
de acordo com o texto.
II. Para o Ministério da Economia, a Carteira de Trabalho
Digital está beneficiando milhões de brasileiros, embora esteja
restrita aos estados das regiões Norte e Nordeste, de acordo
com o texto.
III. O texto leva o leitor a inferir que a Carteira de Trabalho
Digital é emitida automaticamente para todo brasileiro ou
estrangeiro que tenha inscrição no Cadastro das Pessoas
Físicas (CPF).
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 'CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. As informações presentes no texto permitem inferir que,
pelo serviço digital da Carteira de Trabalho Digital, é possível
consultar as informações de qualificação civil e os dados de
contratos de trabalho.
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II. Após a análise do texto, é possível concluir que a Carteira
de Trabalho Digital permite o acompanhamento do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm),
mas não do Abono Salarial.
III. Na perspectiva de Ricardo de Souza Moreira, no momento
da pandemia causada pela covid-19, o serviço da Carteira de
Trabalho Digital tem sido fundamental para o atendimento do
trabalhador com conforto e segurança, de acordo com o
autor.
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.

45 Leia o texto 'CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Após a leitura e análise detalhada das informações do
texto, o leitor pode concluir que a Carteira de Trabalho Digital
tem a data de nascimento como o único número de
identificação, sendo esse número válido para fins de registro
trabalhista.
II. A solicitação do seguro-desemprego e a apresentação de
recurso contra eventual indeferimento podem ser realizados
por meio da Carteira de Trabalho Digital, de acordo com o
autor.
III. A versão digital da Carteira de Trabalho já foi acessada
mais de 100 milhões de vezes, desde janeiro de 2009, de
acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

II. As informações presentes no texto permitem ao leitor
entender que a Portaria nº 1.065, de 29 de setembro de 2019,
determinou que o CPF deveria substituir a Carteira de
Trabalho Digital e o documento físico de papel em todas as
bases de dados públicas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

III. O serviço da Carteira de Trabalho Digital permite ao
trabalhador acompanhar os registros de sua vida laboral, nas
bases governamentais, inclusive naquelas que já estavam
registradas na Carteira de Trabalho em papel, de acordo com
os dados e informações do texto que foram apresentados ao
leitor.

A empresa Smiles fechou acordo com a companhia aérea
Gol para a compra de R$ 1,2 bilhão em créditos para uso na
aquisição de passagens aéreas. Em contrapartida pela
compra, a Smiles deve receber alguns benefícios comerciais,
como desconto de 11% no preço das passagens aéreas da
GOL até o fim deste ano (2020).

Texto para as questões de 46 a 50
Smiles

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 'CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Após a leitura do texto, o leitor pode concluir que o
Ministério da Economia vem aperfeiçoando o aplicativo da
Carteira de Trabalho Digital constantemente, tendo como
base sugestões recebidas dos cidadãos e das pesquisas de
experiências de usuários.
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"A operação é um investimento estratégico e incremental
para a Smiles e sua geração de valor decorre
primordialmente da manutenção dos negócios da Smiles, e
da sua geração de caixa atual e futura através do
fortalecimento da Gol, sua principal parceira comercial e
operacional e companhia com a qual ela tem uma
interdependência intensa, em um momento ímpar de
instabilidade", diz o comunicado assinado pelo diretor
financeiro e de relações com investidores da Smiles, Hugo
Reis de Assumpção.
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A Smiles disse que a decisão teve respaldo do seu comitê
independente. "A atuação do comitê [da Smiles] teve por
único norte a maximização de valor econômico para Smiles
e todos os seus acionistas, respeitando a relação e a
interdependência comercial e operacional entre as
companhias [Gol e Smiles]”, diz o texto.
Além do desconto de 11%, a Smiles terá garantia, até 30 de
junho de 2023, de um inventário mínimo de passagens na
tarifa promocional correspondente a um porcentual mínimo
considerável e fixo do total de passagens resgatadas pelos
clientes Smiles.
"Acredita-se que o prazo de concessão desse benefício
acelerará tanto o consumo das passagens anteriormente
adquiridas e ainda não utilizadas, quanto os créditos para
passagens adquiridos no contexto da Operação [de compra
de créditos para uso na aquisição de passagens aéreas]", diz
o comunicado.
A Smiles fez uma estimativa de que as novas condições
comerciais significam a geração de um valor econômico de
aproximadamente R$ 85 milhões para a companhia.
Por Agência Estado, em 2020 (disponível em:
https://bit.ly/3h5KVsS). Com adaptações.

46 Leia o texto 'Smiles' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. A operação de compra de créditos mencionada no texto
garantirá à Smiles, até 30 de junho de 2023, um inventário
mínimo de passagens na tarifa promocional correspondente
a um porcentual mínimo considerável e fixo do total de
passagens resgatadas pelos clientes Smiles, de acordo com
o autor do texto.
II. A Gol é uma parceira comercial e operacional da Smiles,
afirma o autor do texto. Ambas as empresas possuem uma
interdependência intensa, o que justifica a doação de mais de
R$ 1 bilhão para a Gol, de acordo com o 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.

47 Leia o texto 'Smiles' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O texto leva o leitor a entender que a atuação do comitê
independente da Smiles teve por único norte a minimização
de valor econômico para Smiles e todos os seus acionistas.
II. A empresa Smiles fechou um acordo com a companhia
aérea Gol para a compra de R$ 1,2 bilhão em créditos para
uso na aquisição de pacotes de turismo e hospedagem, de
acordo com o autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
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48 Leia o texto 'Smiles' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O texto leva o leitor a concluir que a atuação do comitê
independente da Smiles respeitou a relação e a
interdependência comercial e operacional entre as
companhias Gol e Smiles.
II. Acredita-se que o prazo de concessão do benefício
decorrente da compra de créditos em passagens aéreas
acelerará tanto o consumo das passagens anteriormente
adquiridas e ainda não utilizadas quanto os créditos para
passagens adquiridos no contexto da Operação de compra de
créditos para uso na aquisição de passagens aéreas, de
acordo com o 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.

49 Leia o texto 'Smiles' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. A operação de compra de créditos é um investimento
estratégico e incremental para a empresa Smiles, e sua
geração de valor decorre primordialmente da manutenção
dos negócios da Smiles e da sua geração de caixa atual e
futura através do fortalecimento da empresa Gol, de acordo
com o texto.
II. Em contrapartida pela compra de créditos, a Smiles deve
receber alguns benefícios comerciais, como o desconto de
11% no preço das passagens aéreas da GOL até o fim de
2020, de acordo com o autor.
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.

50 Leia o texto 'Smiles' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. A Smiles disse que a decisão da compra de créditos para
uso na aquisição de passagens aéreas foi vedada pelo seu
comitê independente, de acordo com o texto.
II. A Smiles fez uma estimativa de que as novas condições
comerciais significam a geração de um valor econômico de
aproximadamente R$ 85 milhões para a companhia, de
acordo com o autor.
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.

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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