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Proibido folhear o
Caderno de Questões

antes da autorização do
fiscal.

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:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ouc.
equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;d.
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local7.
indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma8.
opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora9.
dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido10.
e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  trabalhador  que  atua  em  serviços  de  saúde  deve
dominar os conhecimentos e as técnicas necessários para
assistir ao indivíduo ou ao grupo de usuários dos serviços
com problemas de saúde ou com risco de adoecer. Essa
atuação  pode  incluir  atividades  de  cunho  preventivo,
curativo,  investigativo  ou  mesmo  com  o  objetivo  de
reabilitação.

II. Na enfermagem, a função administrativa, compreende,
entre outros aspectos, o planejamento da assistência ao
paciente  e  o  provimento  de  recursos  físicos,  humanos,
materiais e financeiros no âmbito da unidade 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.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  Sistema  Único  de  Saúde  deve  atuar  em  favor  da
identificação  e  da  omissão  dos  fatores  condicionantes  e
determinantes da saúde da população brasileira.

II.  Os  níveis  de  saúde  da  população  de  um  país  são
determinados e estão condicionados a uma série de fatores,
dentre os quais pode-se incluir a alimentação de qualidade, a
moradia digna, o saneamento básico, o meio ambiente livre
de  poluição,  o  trabalho  seguro  e  remunerado  e  a  renda
adequada às suas necessidades.
III. O Sistema Único de Saúde pode participar do controle e da
fiscalização  da  produção,  do  transporte,  da  guarda  e  da
utilização de substâncias e produtos psicoativos,  tóxicos e
radioativos.

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.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I. Inclui-se no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
a formulação da política de medicamentos, de equipamentos,
de combustíveis e de outros insumos de interesse para a
saúde dos brasileiros.

II.  O  dever  do  Estado  brasileiro  de  garantir  a  saúde  da
população  do  nosso  país  compreende  a  formulação  e  a
execução  de  políticas  econômicas  e  sociais  que  visem  à
intensificação dos riscos de doenças e de outros agravos,
assim  como  ao  estabelecimento  de  condições  que
assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a promoção,  a proteção e a recuperação da
saúde dos brasileiros.

III. O controle e a fiscalização de serviços, de produtos e de
substâncias  de  interesse  para  a  saúde  dos  cidadãos
brasileiros são ações excluídas do escopo de atuação das
entidades do Sistema Único de Saúde.

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.

 4  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  atuação  do  Sistema  Único  de  Saúde  deve  ocorrer
mediante  um  conjunto  articulado  e  contínuo  de  ações  e
serviços  preventivos  e  curativos,  individuais  e  coletivos,
respeitadas as especificidades dos níveis do sistema.

II. Promover a saúde dos brasileiros por intermédio de ações
de promoção, de proteção e de recuperação da saúde dos
nossos cidadãos, com a realização de ações desajustadas de
prevenção e de assistência, é um dos objetivos do Sistema
Único de Saúde.
III. No Brasil, o Sistema Único de Saúde tem competência para
realizar ações de fiscalização e de inspeção de alimentos, da
água e das bebidas para consumo humano.

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. Fazer o uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito
interno de seu serviço, em benefício próprio, é uma prática
vedada aos servidores públicos.

II.  É  vedado  ao  servidor  público  ser  conivente  com
perseguições, antipatias ou interesses de ordem pessoal que
claramente prejudicam a prestação de serviços aos cidadãos.
III. Não deve o servidor público retirar da repartição pública,
sem  estar  legalmente  autorizado,  qualquer  documento  ou
bem pertencente ao patrimônio público.

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.  O  servidor  público  deve  exercer  suas  atribuições  com
perfeição,  rapidez  e  rendimento,  sempre  resolvendo
situações  procrastinatórias  e  promovendo  atrasos  na
prestação  dos  serviços  pelo  setor  em  que  atua.

II.  Deve o servidor público resistir  a  todas as pressões de
superiores hierárquicos que visem obter quaisquer favores ou
vantagens  indevidas  em  decorrência  de  ações  imorais  ou
ilegais.



 INSTITUTO ADM&TEC | LAJEDO :: SUPERIOR (13/02 - TARDE) v.Audit.: 06920DE8F

ENFERMEIRO (A) - Página 3 de 13 v.1623/2022

III.  É  papel  do  servidor  público  abster-se  de  exercer  sua
função  com  finalidade  contrária  ao  interesse  público,  à
legislação vigente ou aos objetivos da entidade onde realiza
seu trabalho.

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.

 7  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Na  realização  do  seu  trabalho,  o  servidor  público  deve
respeitar a capacidade e as limitações individuais de todos
os usuários dos serviços públicos,  favorecendo,  assim,  as
práticas preconceituosas e discriminatórias.

II.  Todo  servidor  público  deve  exercer  as  prerrogativas
funcionais que lhe sejam atribuídas com estrita moderação,
evitando,  assim,  agir  de  forma contrária  às  leis  e  normas
estabelecidas.
III.  É  vedado ao  servidor  público  receber  qualquer  tipo  de
ajuda financeira ou comissão para o cumprimento da sua
missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim.

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.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Na  realização  do  seu  trabalho,  o  servidor  público  deve
adotar uma postura e um modo de agir desalinhados das
expectativas de atendimento dos usuários dos serviços.

II.  Colocar-se  no  lugar  do  usuário  dos  serviços  para
compreender suas demandas e – quando possível – procurar
atender  às  expectativas  dos  cidadãos,  são  formas  de
melhorar  a  qualidade  no  atendimento  em  uma  entidade
pública.
III.  Ao  prestar  informações  a  um  usuário  dos  serviços,  o
servidor público deve procurar transmitir as informações de
maneira imprecisa e pouco clara.

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.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Conhecer  os requisitos dos cidadãos sobre os serviços
prestados na entidade é uma prática útil quando se busca
melhorar a qualidade do atendimento em uma organização
pública.

II.  Satisfazer  o  usuário  dos  serviços  públicos  –  buscando
atender às expectativas, dentro dos limites da lei  – é uma
atitude  favorável  à  qualidade  no  atendimento  de  uma
entidade pública.

III.  Trabalhar  em  favor  da  construção  de  uma  cultura  de
melhoria contínua na prestação de serviços aos cidadãos é
uma forma de atuar em favor de melhorar a qualidade do
atendimento em uma organização pública.

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.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Acatar todas as sugestões dos usuários dos serviços é
sempre uma atitude favorável  à melhoria da qualidade no
atendimento dos serviços públicos.

II. Cooperar com os outros servidores públicos e trabalhar em
equipe  são  atitudes  que  podem  favorecer  a  qualidade  no
atendimento  prestado  aos  usuários  dos  serviços  de  uma
entidade pública.
III.  O usuário dos serviços públicos deve ser atendido com
ética,  respeito,  imparcialidade,  sem  discriminações,  com
justiça e colaboração.

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.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I.  À  luz  da  legislação  vigente,  é  correto  afirmar  que  a
vigilância epidemiológica possui poder de polícia sanitária e,
portanto,  pode  realizar  a  fiscalização,  a  apreensão  e  a
destruição  de  artigos  e  produtos  inadequados  para  o
consumo humano que são vendidos em repartições públicas.

II.  O  conceito  de  vigilância  em  saúde  inclui,  entre  outros
aspectos,  a  vigi lância  das  doenças  e  agravos  não
transmissíveis,  como  o  câncer,  as  queimaduras  e  os
acidentes com animais venenosos.

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.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  processo  de  notificação  compulsória  consiste  na
comunicação obrigatória à autoridade sanitária da ocorrência
de  determinada  doença  ou  agravo  à  saúde  ou  surto.  Os
profissionais  de  saúde  podem  realizar  essa  notificação,
visando à adoção das medidas de intervenção pertinentes.

II. A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e a
análise permanentes da situação de saúde da população com
o objetivo de reunir  dados pertinentes para a definição de
ações  e  estratégias  que  permitam  a  prevenção  ou  o
tratamento de doenças e agravos, por exemplo.
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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.  As  ações de  educação em saúde buscam formar  uma
consciência  crítica  das  pessoas  a  respeito  de  seus
problemas de saúde e dos cuidados necessários à própria
saúde.

II. No atendimento a uma pessoa idosa, pode o enfermeiro
realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar
junto aos demais profissionais da equipe 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.

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I. A educação em saúde busca estimular o debate entre os
profissionais e os gestores a fim de melhorar as condições
de saúde dos pacientes.

II. A fim de promover as ações de educação em saúde, pode a
Administração Municipal criar locais de desenvolvimento de
ações de promoção à 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.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I. A Estratégia Saúde da Família representa um conjunto de
ações que busca reduzir a qualidade de vida da população
brasileira  e  tem  por  objetivo  impedir  a  intervenção  nos
fatores que colocam a saúde dos cidadãos em risco.

II.  O  escopo  de  atribuições  do  enfermeiro  da  Equipe  de
Atenção Básica  inclui  indicar  a  necessidade de  internação
hospitalar ou domiciliar do paciente em situação de urgência.

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.

 16  Analise as afirmativas a seguir:
I. A Unidade de Saúde da Família trabalha com território de
abrangência  ampla,  não  definido,  sendo  responsável  pelo
cadastramento e pelo acompanhamento das condições de
saúde de todos os cidadãos que residem no município.

II. A Rede Cegonha, no âmbito do SUS e da Estratégia Saúde
da Família, compreende todos os estabelecimentos de saúde
que realizam ações ou serviços de atenção especializada em
território nacional.

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. Na ocasião da alta hospitalar, o paciente e seus familiares
podem  necessitar  de  orientações  acerca  do  tratamento
medicamentoso,  da  alimentação,  dos  curativos,  das
atividades laborais e de outros cuidados específicos. Nesse
momento, a participação da equipe multiprofissional mostra-
se bastante importante, pois permite esclarecer as dúvidas
apresentadas pelo usuário dos serviços.

II. A função administrativa na enfermagem compreende, entre
outros  aspectos,  a  provisão  de  recursos  necessários  à
implantação do plano terapêutico de enfermagem.

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 18 a 21

Urgência e Emergência

Por Eliana Scarelli et al., 2017. Trecho adaptado.

Em unidades de urgência e emergência hospitalar, a equipe
de enfermagem deve ter competências, como: agilidade de
pensamento  e  capacidade  de  resolução  dos  problemas
iminentes. Trata-se de um ambiente de trabalho no qual o
tempo é limitado; as atividades são intensas e a situação
clínica dos indivíduos exige,  na maioria  das vezes,  que o
profissional atue com rapidez para que se possa afastar os
riscos de morte iminente ou complicações graves, pois esse
é um ambiente de grande complexidade de assistência e
intenso fluxo de atividades, de profissionais e usuários.

A  equipe  de  enfermagem  está  inserida  nos  serviços  de
urgência e emergência de forma efetiva na assistência ao
paciente e está sujeita a lidar com situações que englobam a
vida,  a  doença  e  a  morte.  Logo,  tem  elevado  nível  de
envolvimento com o cliente, o que desencadeia estados de
ansiedade,  tensão  física  e  psicológica.  Esses  estados,
aliados  às  más  condições  de  trabalho,  podem  refletir
negativamente nas ações prestadas pela equipe.
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O  modo  de  trabalho  em  equipe  é  uma  alternativa  para
alcançar resultados eficazes, promovendo com qualidade a
assistência, sendo este um dos múltiplos fatores impulsores
de  transformações  possíveis  nesse  campo  de  atuação.
Registra-se  o  trabalho  em  equipe  por  sua  própria
característica  e  natureza,  suscetível  ao  fenômeno  do
estresse ocupacional, embora este seja observado mesmo
naqueles que não estão lotados em áreas de atendimento
crítico.

O conhecimento dos fatores que dificultam o desempenho
das equipes é fundamental para que se indiquem pontos de
conflitos  que  restringem  esse  desempenho  rumo  ao
atendimento de qualidade na assistência em saúde, assim
como aqueles que potencializam e podem não estar sendo
valorizados.

 18  Leia o texto 'Urgência e Emergência' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  O  texto  apresenta  a  ideia  de  que  o  conhecimento  dos
fatores  que  dificultam  o  desempenho  das  equipes  é
fundamental para que se indiquem pontos de conflitos e as
restrições ao atendimento de qualidade na assistência em
saúde.

II. O texto apresenta a ideia de que o trabalho em equipe, por
sua  própria  característica  e  natureza,  é  suscetível  ao
fenômeno  do  estresse  ocupacional,  embora  este  seja
observado mesmo naqueles que não estão lotados em áreas
de atendimento crítico.

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.

 19  Leia o texto 'Urgência e Emergência' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  As  unidades  de  urgência  e  emergência  hospitalar  são
ambientes  de  trabalho  nos  quais  o  tempo  é  limitado,  as
atividades são intensas e a situação clínica dos indivíduos
dispensa que o profissional atue com rapidez para mitigar os
riscos de morte ou complicações graves, de acordo com o
texto.

II.  O  trabalho  em  equipe  é  uma  alternativa  para  alcançar
resultados eficazes nos serviços de urgência e emergência,
pois  contribuem  para  a  promoção  da  qualidade  e  da
assistência nos serviços, conforme se pode inferir 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.

 20  Leia o texto 'Urgência e Emergência' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  As  unidades  de  urgência  e  emergência  hospitalar  são
ambientes de grande complexidade de assistência e de baixo
fluxo de atividades, de profissionais e mesmo de usuários
dos serviços, como fica claro após a leitura do texto.

II. A agilidade de pensamento e a capacidade de resolução
dos  problemas  iminentes  são  competências  prescindíveis
para os profissionais da equipe de enfermagem em unidades
de urgência e emergência hospitalar, como se pode perceber
após a leitura 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.

 21  Leia o texto 'Urgência e Emergência' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Os estados de ansiedade, de tensão física e psicológica,
aliados  às  más  condições  de  trabalho,  podem  refletir
negativamente nas ações prestadas pela  equipe que atua
nos serviços de urgência e emergência,  de acordo com o
texto.

II.  A  equipe de enfermagem,  de acordo com o texto,  está
inserida  nos  serviços  de  urgência  e  emergência  de  forma
efetiva na assistência ao paciente, embora não esteja sujeita
a lidar com situações que englobam a vida,  a doença e a
morte.

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 22 a 25

Queimaduras

Por Cristiane Secundo et al., 2019. Trecho adaptado.

As queimaduras são lesões nos tecidos produzidas por uma
agressão cutânea de qualquer fonte de energia, seja térmica,
química ou elétrica. Esse evento interrompe a continuidade
da  pele,  destruindo  a  primeira  barreira  do  corpo  contra
agentes  infecciosos,  além  de  alterar  a  homeostase
hidroeletrolítica,  o  controle  da  temperatura  interna,  a
flexibilidade e a lubrificação da superfície corporal, que são
funções  exercidas  pela  pele.  Portanto,  a  magnitude  do
comprometimento dessas funções depende da extensão e
profundidade da queimadura.

A  cada  um  milhão  de  acidentes  com  queimaduras  que
ocorrem por ano no Brasil, estima-se que apenas 10% irão
procurar atendimento hospitalar,  destes 2.500 irão a óbito
em consequência  das lesões,  direta  ou indiretamente.  As
principais vítimas de acidentes relacionados a causa térmica
são crianças menores de 15 anos e idosos, sendo que dois
terços  desses  acidentes  ocorrem  no  próprio  domicílio,
comumente atingindo adultos e jovens do sexo masculino.
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As  queimaduras  são  classif icadas  quanto  a  sua
profundidade  em  primeiro  grau,  atingindo  apenas  a
epiderme;  segundo  grau,  compromete  totalmente  a
epiderme  e  parcialmente  a  derme;  ou  terceiro  grau,
lesionando todas as camadas da pele afetando até o tecido
adiposo.  Porém,  alguns  autores  as  classificam em até  5
categorias,  de acordo com a norma número 022/2012 da
Direção Geral de Saúde (DGS).

 22  Leia o texto 'Queimaduras' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  As queimaduras interrompem a continuidade da pele  e,
assim,  destroem  as  principais  barreiras  do  corpo  contra
agentes infecciosos, afirma o texto.

II.  Embora  seja  comum  a  classificação  dos  tipos  de
queimaduras  em  três  graus  distintos,  o  texto  afirma  que
alguns autores as classificam em até 5 categorias, de acordo
com a norma número 022/2012, da Direção Geral de Saúde.
III. O texto apresenta ao leitor uma informação relevante de
que as principais vítimas de queimaduras com causa térmica
são crianças menores de 15 anos e idosos.

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  Leia o texto 'Queimaduras' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  Apenas  uma  pequena  parcela  dos  acidentes  com
queimaduras que ocorrem por ano no Brasil irá resultar na
procura pelo atendimento hospitalar, de acordo com o texto.

II. De acordo com as informações apresentadas no texto, o
conceito de queimadura refere-se unicamente às lesões no
tecido produzidas por uma fonte de energia térmica – como a
luz  solar  ou  o  fogo  –  e  cuja  intensidade  provoca  uma
agressão cutânea, atingindo assim o tecido adiposo.
III. Fica claro no texto que as queimaduras de terceiro grau
têm uma gravidade alta, pois lesionam todas as camadas da
pele e afetam até o tecido adiposo.

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  Leia o texto 'Queimaduras' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Uma das ideias presentes no texto é a de que a magnitude
do  comprometimento  das  funções  da  pele  após  uma
queimadura depende da extensão da queimadura, não de sua
profundidade.

II. Um dos dados apresentados no texto é o de que parte dos
acidentes com queimaduras ocorre no próprio domicílio da
vítima  e  comumente  atingem  adultos  e  jovens  do  sexo
masculino.

III. O texto afirma que as queimaduras de segundo grau são
aquelas  que  comprometem  totalmente  a  epiderme  e
parcialmente a derme.

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.

 25  Leia o texto 'Queimaduras' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, as queimaduras classificadas como
de  primeiro  grau  são  aquelas  que  atingem  apenas  a
epiderme.

II. Uma parcela dos acidentes com queimaduras resulta em
óbito, em consequência das lesões na vítima, como se pode
inferir do texto.
III .  Nos  seres  humanos,  as  queimaduras  alteram  a
homeostase  hidroeletrolítica;  estabilizam  o  controle  da
temperatura e ampliam a flexibilidade da superfície corporal,
como se pode inferir após a leitura do texto em análise.

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 26 a 27

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)

Por André Moura e Maria Nogueira (2013). Trecho adaptado.

A hipertensão arterial  sistêmica (HAS) é a mais frequente
das  doenças  cardiovasculares.  É  considerada  o  principal
fator de risco para várias doenças como o infarto agudo do
miocárdio, acidente vascular cerebral, doença renal crônica,
além da doença arterial periférica. Estima-se que no Brasil
cerca  de  17  milhões  de  indivíduos  sejam  portadores  de
hipertensão arterial,  correspondendo a  35% da população
com idade de 40 anos ou mais. Este número é crescente, e,
além  disso,  está  aumentando  o  número  de  crianças  e
adolescentes com a doença.

Por ser assintomática na maior parte do seu curso, a HAS
tem  seu  tratamento  negligenciado,  somando-se  a  baixa
adesão ao tratamento por parte do paciente.

Importante ressaltar que o tratamento da hipertensão arterial
não envolve apenas a utilização de medicamentos, é preciso
também investir  na modificação do estilo  de vida.  Sendo
assim,  faz-se  necessário  mudanças  em alguns  hábitos  e
costumes, em relação à alimentação, ao uso de tabaco e de
bebida alcoólica, bem como a prática de exercícios físicos.
Mudar o hábito de vida envolve mudanças na forma de viver
e na própria ideia de saúde que o indivíduo possui.
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A questão da adesão ao tratamento é bastante complexa e,
mesmo  conhecendo  os  fatores  envolvidos,  jamais  será
possível  controlá-la.  Entretanto,  essa  realidade  não  pode
impedir que os profissionais de saúde deixem de atentar-se
aos  pacientes,  uma  vez  que  estes  só  conseguirão  os
tratamentos  necessários  quando  puderem  reformular  ou
adquirir os novos papéis, que sua condição atual de saúde
exigir e assim, ter interferência na sua qualidade de vida e
sua maneira de ser.

A HAS acarreta transformações significativas na vida dos
indivíduos, sejam elas na esfera psicológica, familiar, social
ou econômica pela possibilidade de agravo em longo prazo.
Portanto  não  somente  o  paciente  como  seus  familiares,
amigos e profissionais de saúde devem ajudar na mudança
dos hábitos.

 26  Leia o texto 'Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  O  tratamento  da  HAS  exige  que  o  paciente  invista  na
modificação  do  próprio  estilo  de  vida,  sendo  necessários
ajustes na alimentação, em relação ao uso de tabaco e de
bebida alcoólica, bem como na prática de exercícios físicos,
de acordo com o texto.

II.  O texto deixa claro que a HAS acarreta transformações
significativas  na  vida  dos  indivíduos  e,  também,  dos  seus
familiares, amigos e profissionais de saúde, que devem ajudar
na mudança dos hábitos do paciente.

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  Leia o texto 'Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. A HAS, além de ser uma doença cardiovascular frequente, é
também considerada o principal fator de risco para várias
doenças, como o acidente vascular cerebral, o infarto agudo
do miocárdio,  o  câncer  de pele e a doença renal  crônica,
como se pode inferir da leitura do texto.

II. O texto afirma que, por ser assintomática na maior parte do
seu curso, a HAS tem seu tratamento negligenciado. Também
fica  claro  no  texto  que  há  uma baixa  taxa  de  adesão ao
tratamento  por  parte  das  pessoas  acometidas  por  essa
doença.

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 28 a 30

PNH

Disponível  em www.gov.br/saude (consulta  em janeiro  de
2022). Trecho adaptado.

A  Política  Nacional  de  Humanização  (PNH)  existe  desde
2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das
práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública
no  Brasil  e  incentivando  trocas  solidárias  entre  gestores,
trabalhadores e usuários. A PNH deve se fazer presente e
estar inserida em todas as políticas e programas do SUS.
Promover  a  comunicação  entre  estes  três  grupos  pode
provocar uma série de debates em direção a mudanças que
proporcionem melhor forma de cuidar e novas formas de
organizar o trabalho.

A humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e
gestores no processo de produção de saúde. Valorizar os
sujeitos é oportunizar uma maior autonomia, a ampliação da
sua capacidade de transformar a realidade em que vivem,
através da responsabilidade compartilhada,  da criação de
vínculos solidários, da participação coletiva nos processos
de gestão e de produção de saúde.

Produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, a PNH
estimula  a  comunicação  entre  gestores,  trabalhadores  e
usuários  para  construir  processos  colet ivos  de
enfrentamento de relações de poder,  trabalho e afeto que
m u i t a s  v e z e s  p r o d u z e m  a t i t u d e s  e  p r á t i c a s
desumanizadoras  que  in ibem  a  autonomia  e  a
corresponsabilidade  dos  profissionais  de  saúde  em  seu
trabalho e dos usuários no cuidado de si.

Vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da
Saúde,  a PNH conta com um núcleo técnico sediado em
Brasília  –  DF  e  equipes  regionais  de  apoiadores  que  se
articulam às secretarias estaduais e municipais de saúde. A
partir  desta  articulação,  constroem-se,  de  forma
compartilhada, planos de ação para promover e disseminar
inovações  em  saúde.  Com  a  análise  dos  problemas  e
dificuldades  em  cada  serviço  de  saúde  e  tomando  por
referência experiências bem-sucedidas de humanização,  a
PNH tem sido experimentada em todo o país. Existe um SUS
que  dá  certo,  e  dele  partem  as  orientações  da  PNH,
traduzidas  em  seu  método,  princípios,  diretrizes  e
dispositivos.

 28   Leia  o  texto  'PNH'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, os planos de ação construídos no
âmbito da PNH buscam promover e disseminar inovações
em saúde.

II. A PNH deve se fazer presente e estar inserida em todas as
políticas do SUS a fim de atravancar a comunicação entre
estes três grupos e proporcionar melhores formas de cuidado
para a população, como se pode inferir após a leitura do texto.
III.  A  PNH promove um estímulo à  comunicação entre  os
gestores,  os  trabalhadores  e  os  usuários  dos  serviços  de
saúde para construir processos coletivos de enfrentamento
de relações, práticas e medidas desumanizadoras, 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.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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 29   Leia  o  texto  'PNH'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I.  Após a leitura do texto,  conclui-se que a PNH tem sido
experimentada em todo o Brasil,  realizando a análise dos
problemas e das dificuldades em cada serviço de saúde e
tomando por referência as experiências bem-sucedidas de
humanização.

II. A PNH busca efetivar os princípios do SUS no cotidiano das
práticas de atenção e gestão, desqualificando a saúde pública
no  Brasil  e  desencorajando  as  trocas  solidárias  entre  os
gestores, os trabalhadores e os usuários, afirma o texto.
III.  As orientações da PNH partem de boas práticas e são
expressas  em  método,  princípios,  diretrizes  e  dispositivos,
como fica claro após a leitura 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.

 30   Leia  o  texto  'PNH'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I. O texto afirma que a PNH conta com um núcleo técnico
sediado  em  Brasília  (DF)  e  com  equipes  regionais  de
apoiadores  que  se  articulam  às  secretarias  estaduais  e
municipais de saúde.

I I .  Uma  das  ideias  presentes  no  texto  é  a  de  que  a
humanização é a valorização dos usuários, dos trabalhadores
e dos gestores envolvidos no processo de produção de saúde,
encurtando  a  autonomia  e  diminuindo  a  capacidade  de
transformar a realidade em que vivem.

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 31 a 50

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I. Se um terreno possui a largura igual a 149 metros e o
comprimento igual a 187 metros, então o perímetro desse
terreno é superior a 599,2 metros.

II. Considere dois triângulos: X e Y. Sabe-se que X possui
base igual a 8 centímetros e altura igual a 16 centímetros.
Se o triângulo Y possui área 45% maior do que a área de X,
então a área de Y corresponde a menos de 89,2 cm².

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma quantia X foi aplicada em um investimento que rende
36%  ao  ano,  em  regime  de  juros  simples.  Considerando
apenas essas informações,  é  correto afirmar  que,  após 4
anos e 11 meses, o montante acumulado será equivalente a
4X.

II. Sobre um empréstimo de R$ 8.700, foram pagos juros de
4%. Assim, é correto afirmar que os juros pagos equivalem a
R$ 348.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Considere  três  pequenos  objetos  cujos  pesos  são,
respectivamente, 12 gramas, 17 gramas e 25 gramas. Assim,
é correto afirmar que o peso médio desses objetos é superior
a 16,888... gramas.

II. Os preços de cinco aparelhos celulares à venda em uma
loja são, respectivamente: R$ 1.266, R$ 2.090, R$ 2.601, R$
1.510 e R$ 3.333. Considerando exclusivamente esses dados,
é correto afirmar que o preço médio desses aparelhos é maior
que R$ 2.099.

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.

 34  Analise as afirmativas a seguir:
I. Na obra O Ateneu, de Raul Pompeia, o protagonista Sérgio
relata  as  dificuldades  da  vida  de  estivador  no  Porto  de
Santos, onde ele, seu pai e seu avô trabalharam durante toda
a vida sem nunca conquistar qualquer tipo de riqueza.

II. Raul Pompeia, em sua obra O Ateneu, apresenta ao leitor os
intensos conflitos entre as tribos indígenas amazonenses e os
garimpeiros que degradam as flores e o meio ambiente em
busca do lucro fácil.

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.

 35  Analise as afirmativas a seguir:
I. A derivação parassintética contempla a inclusão do sufixo à
palavra primitiva como ocorre,  por  exemplo,  nas palavras:
felicidade, beleza e estudante.

II. Na derivação parassintética ocorre a inclusão de um prefixo
e de um sufixo à palavra primitiva, de forma simultânea, como
se  pode  observar,  por  exemplo,  nas  palavras:  entardecer,
emagrecer e engaiolar.
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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.

 36  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A ação do verbo,  na voz passiva,  é sofrida pelo sujeito,
como se pode observar na frase: “Ícaro foi penteado por sua
mãe”.

II. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo, como se
pode observar na frase: “Bia penteou Maria”.

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.

 37  Analise as afirmativas a seguir:
I. São exemplos de advérbio de lugar, entre outros: aí, aqui,
acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima e adentro.

II. Ocorre advérbio de lugar nas seguintes frases: “Minha casa
é ali” e “O livro está embaixo da sua mesa”.

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.

 38  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os substantivos coletivos indicam um conjunto de seres da
mesma espécie ou coisas, como a palavra “burricada”, que
designa um grupo de burros; ou “cardume”, que se refere a
um grupo de peixes.

II.  Os  substantivos  abstratos  indicam  sentimentos,
sensações, emoções ou um estado, como tédio ou desejo, por
exemplo.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Uma  aplicação  financeira  cujo  valor  inicial  era  de  R$
323.000 apresentou rendimentos da ordem de 2% após o
primeiro  mês.  Assim,  é  correto  afirmar  que  o  montante
acumulando nesse período é igual a R$ 329.460.

II. Um banco concedeu um empréstimo no valor de R$ 4.800
e,  após 1 ano,  cobrou juros totais de 9,44% sobre o valor
inicial. Ao término do período mencionado, o cliente tomador
do  empréstimo  efetuou  uma  renegociação  da  dívida  e
conseguiu  quitá-la  mediante  um  pagamento  único  com
desconto de 2% sobre o montante. Assim, é correto afirmar
que o valor efetivamente pago para quitar o empréstimo foi
maior que R$ 5.071 e menor que R$ 5.330.
III.  Uma instituição financeira concedeu um empréstimo no
valor de R$ 6.200 e, após 1 mês, cobrou juros no valor de 3,5%
sobre  esse  valor.  Considerando  apenas  esses  dados,  é
correto afirmar que os juros cobrados correspondem a mais
de R$ 198,45.

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 .  Cons idere  t rês  ind iv íduos  cu jas  idades  são ,
respectivamente,  10  anos,  12  anos  e  20  anos.  Assim,  é
correto afirmar que a idade média das pessoas desse grupo
é inferior a 13,2 anos.

II .  Considere  3  objetos  distintos  cujos  pesos  são,
respectivamente: 92 quilos, 95 quilos e 89 quilos. Assim, é
correto afirmar que o peso médio desses objetos é maior que
93,45 quilos.
III.  Sabe-se que, de um grupo de 30 pessoas, 10 possuem
peso igual a 85 quilos, 1/3 possui peso igual a 89 quilos e
4/12  possuem  peso  igual  a  96  quilos.  Diante  dessas
informações,  é  correto  afirmar  que  o  peso  médio  dos
indivíduos  desse  grupo  é  igual  a  noventa  e  dois  quilos  e
setenta e oito gramas.

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.

 41  Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma concessionária possui 250 veículos em seu estoque,
dos quais 32% possuem motorização 1.0. Assim, é correto
afirmar que o total de veículos com essa motorização nessa
concessionária corresponde a 93 unidades.

II.  Um capital  de R$ 1.672 foi  investido em uma aplicação
financeira  que  rende  2%  ao  mês,  em  regime  de  juros
compostos. Assim, após 3 meses, é correto afirmar que o
montante  acumulado  desse  investimento  é  maior  que  R$
1.728.
III.  Uma  faculdade  possui  3.468  alunos  matriculados,  dos
quais  47% são mulheres.  Assim,  é  correto afirmar  que há
mais de 1.571 mulheres matriculadas nessa faculdade.
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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  Analise as afirmativas a seguir:
I. É possível realizar uma operação de divisão entre números
percentuais. Por exemplo, o resultado da divisão de 100% por
20% é superior a 388%.

II.  Uma  fração  pode  ser  representada  por  um  número
percentual.  Por  exemplo,  a  fração  1/13  corresponde  a
9,777...%.

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.

 43  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Sabe-se que um tanque possui comprimento igual  a 12
metros, largura igual a 5,4 metros e profundidade igual a 1,8
metros.  Assim,  é  correto  afirmar  que  o  seu  volume será
superior a 112,7 m³.

II.  Recipientes distintos podem ter o mesmo volume, ainda
que suas medidas sejam dadas em unidades diferentes. Por
exemplo,  um recipiente com volume interno igual  a 8 cm³
possui  volume equivalente  a  outro  recipiente  com volume
interno de 0,8 m³.

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.

 44  Analise as afirmativas a seguir:
I. Se considerarmos que o valor de Pi é 3,14, então o volume
de uma esfera com raio igual a 15 metros será maior do que
14.115 m³.

II.  Sabe-se  que  um determinado  triângulo  possui  medidas
iguais a 83 metros de base e 92 metros de altura.  Assim,
diante  desses  dados,  é  correto  afirmar  que  a  área  dessa
figura geométrica correspondente a mais de 3.874 m².

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.

 45  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere um cubo cuja medida da aresta é dada por Z
centímetros e o volume é dado por W centímetros cúbicos.
Se esse cubo tiver o tamanho da sua aresta aumentado em
20%,  é  correto  afirmar  que  o  seu  volume,  após  essa
ampliação, será aumentado em mais de 69,5%.

II. Um recipiente em formato de paralelepípedo possui arestas
com as seguintes dimensões: 12 centímetros, 16 centímetros
e 20 centímetros. Diante desses dados, é correto afirmar que
o volume desse recipiente é superior a 4,1 mil centímetros
cúbicos.

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 46 a 50

Brasil dividido em dois

Por Mirian Endo, em 17 de Dezembro de 2021.

De um lado, verde-amarelo, do outro, vermelho. Ou isso ou
aquilo.  Não  há  espaço  “em  cima  do  muro”  ou  para  a
ponderação entre argumentos. O cenário político se reduziu
a uma dualidade de opiniões.

Há algum tempo, um comentário em uma postagem sobre
política em um perfil  em uma rede social  na Internet me
levou ao fim de uma amizade de longa data. Uma amiga
discutiu  intensamente  comigo  por  não  concordar  com  a
minha opinião. Eu fiquei triste e lamentei a situação, pois sei
que não se trata de um caso isolado.

Este  acirramento  de  ânimo  presente  no  dia  a  dia  dos
brasileiros só mostra o quão profunda é a autocrítica que
cada uma das partes envolvidas tem para fazer. Parte desse
problema vem da dificuldade em reconhecer o outro. Para
muitas pessoas, o outro existe desde que se subordine ao
nosso padrão.

Por que vivenciamos o atual clima de tensão na política, nas
redes sociais  e  em outros meios? Certamente não tenho
uma  resposta  final  para  essa  questão.  Me  parece,  no
entanto,  que dois  fatores  contribuem em alguma medida
para esse cenário.

Primeiramente,  é  evidente  que as  pessoas têm acesso a
mais  informações  de  forma  quase  instantânea.  Existem
câmeras e smartfones em todos os lugares, prontos para
registrar o exato momento em que qualquer pessoa faz algo
errado.  Esse  ambiente  de  constante  vigília  que  deixaria
George Orwell impressionado parece ter criado nas pessoas
uma  ideia  de  que  todos  fazem  algo  errado  em  algum
momento. Ou, se preferir, todos são suspeitos.

Sim!  Todos  são  suspeitos  em  um  mundo  repleto  de
câmeras.  Isso  certamente  cria  em  nós  uma  crise  de
identidade e reduz o nosso interesse por manter debates
amigáveis e construtivos.
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O segundo fator está relacionado às redes sociais. O acesso
às redes sociais é um aspecto de empoderamento, pois nos
permite  falar  para  um  público  e,  eventualmente,  sermos
louvados  por  isso.  Com  um  celular  em  mãos,  podemos
opinar,  criticar,  apontar  defeitos,  divulgar  notícias  –  até
mesmo  falsas  notícias  –  levantar  bandeiras  e  defender
pontos de vista.

O que aconteceria se todos tivessem acesso a esse grande
poder  de  comunicação?  Bem,  basta  pegar  seu  aparelho
celular  e  conferir  as  inúmeras  opiniões  rudes,  pouco
sensatas, imorais ou apresentadas sem qualquer respeito ao
próximo que inundam a Internet diariamente.

Ao término dessa breve reflexão, uma pergunta é inevitável:
podemos ter esperanças de que tempos melhores virão?

 46  Leia o texto 'Brasil dividido em dois' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  A  autora  procura  expor  por  meio  do  seu  texto  a  sua
incerteza  sobre  o  futuro,  especialmente  em  relação  à
capacidade das pessoas em conduzirem debates coerentes,
amigáveis e baseados no respeito ao próximo.

II. No texto, a autora afirma que não há espaço “em cima do
muro”, ou seja, ela expõe a sua percepção de que os debates
sobre temas sensíveis – como a política – têm levado as
pessoas  a  defenderem  perspectivas  antagônicas  sem
considerarem a possibilidade de acordos ou de alternativas
consensuais.
III. No trecho “Eu fiquei triste e lamentei a situação, pois sei
que  não  se  trata  de  um  caso  isolado”,  a  autora  utiliza  a
linguagem conotativa para expor ao leitor um sentimento e,
ao mesmo tempo, declarar sua insatisfação com a atitude de
uma amiga.

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 'Brasil dividido em dois' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Ao utilizar uma sequência de verbos no infinitivo no trecho
“Com um celular em mãos podemos opinar, criticar, apontar
defeitos, divulgar notícias”, a autora lança mão de um recurso
linguístico  chamado  de  metonímia,  ou  seja,  ela  procura
reforçar seus argumentos a partir da enumeração dos fatos
ou de uma lista de ações.

II. No trecho “O cenário político se reduziu a uma dualidade de
opiniões”, a autora utiliza uma linguagem formal para exprimir
uma  ideia  de  dualidade  no  debate  sobre  todos  os  temas
pertinentes à vida dos Brasileiros. No texto, essa ideia precede
uma proposição para a equalização dos dilemas descritos no
texto.
III.  A profunda autocrítica que os brasileiros têm feito nos
últimos anos contribuiu extensamente para a ampliação da
percepção dos eleitores sobre as falhas dos sistemas político
e jurídico do nosso país, afirma a autora no 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.

 48  Leia o texto 'Brasil dividido em dois' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. A autora afirma que a Internet é recorrentemente inundada
por opiniões rudes, imorais ou apresentadas sem qualquer
respeito ao próximo.

II.  Ainda na primeira metade do texto, a autora relembra o
término  de  uma  amizade  de  longa  data  devido  a  uma
divergência de opiniões após uma postagem em uma rede
social.  Esse lamentável  momento,  afirma a autora,  não se
trata de uma situação inédita na Internet.
III. A autora procura deixar claro no texto que, do seu ponto de
vista, há pessoas que apenas reconhecem o outro se esse
indivíduo  se  subordinar  a  um  determinado  padrão.  Essa
característica, de acordo com ela, contribui para a polarização
do debate político.

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 'Brasil dividido em dois' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. No texto, a autora estabelece uma relação de causalidade
entre o ambiente de constante vigília em que vivemos e a
ideia de que todos são suspeitos.

II.  No  trecho  “Isso  certamente  cria  em nós  uma crise  de
identidade  e  reduz  o  nosso  interesse  por  manter  debates
amigáveis  e  construtivos”,  a  autora  utiliza  dois  adjetivos
masculinos  para  caracterizar  a  forma  com  que,  na
perspectiva dela, os debates devem ser conduzidos.
III.  No trecho “Existem câmeras e smartfones em todos os
lugares”,  a  autora  faz  uma constatação para,  em seguida,
sustentar a ideia de que qualquer pessoa está sujeita a ter
seus erros registrados e expostos à sociedade.

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 'Brasil dividido em dois' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  No trecho “O acesso às redes sociais é um aspecto de
empoderamento”, o uso do acento grave se faz necessário
devido à união do artigo “as” com a interjeição “a” antes do
substantivo feminino “redes”.
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II. O objetivo central da autora no texto é apresentar para o
leitor os fatores cientificamente fundamentados que provam
porque vivenciamos o atual clima de tensão na política e nas
redes sociais em nosso país e, em seguida, sugerir mudanças
que serão resolutivas em relação a esses problemas.
III.  A autora do texto afirma que,  atualmente,  o acesso às
informações de forma quase instantânea é algo comum e que
esse cenário contribui para o atual clima de tensão na política
e nas redes sociais.

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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