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Questões de Língua Portuguesa

Texto Rivelino e porrada, tortura, sangue dos amigos guerrilheiros heróicos e loucos, eu

MENINOS, EU VI... o Exército com estilingues;

VOCÊS VIRAM TAMBÉM, MAS ACHO QUE ESQUECERAM. Não vi, mas muitos viram meu amigo Stuart Angel morrendo com a boca no cano

Eu vi as empregadas gritando, a cozinheira chorando, o rádio dando a notícia: São Paulo, Herzog era pendurado numa corda e os publicitários enchiam o rabo de
"Getúlio deu um tiro no peito!" dinheiro com as migalhas do "milagre" brasileiro, enquanto as cachoeiras de Sete
Eu, pequeno, imaginava o peito sangrando - como é que um homem sai da Quedas desapareciam de repente;
presidência para o nada?

Meninos, eu ouvi, anos depois, no estribo de um bonde:5 sunguinha preta, ele fazendo ginástica, nu, para a nação contemplar, era nauseante40

 "O Jânio renunciou!" ver o presidente pulando a cavalo, truculento, devolvendo o país falido aos paisanos,
Como? Tomou um porre e foi embora depois de proibir o biquíni, a briga de galo e para nós pagarmos a conta da dívida externa.
de dar uma medalha para o Che, eu vi a história andando em marcha a ré e eu
entendi ali, com o Jânio saindo, que os bons tempos da utopia de JK tinham Vi as grandes marchas pelas "diretas" e vi, estarrecido, um micróbio chegando para
acabado, que alguma coisa suja e negra estava a caminho como um trem fantasma10 mudar nossa história, um micróbio andando pela rua, de galochas e chapéu,
andando pra trás. entrando na barriga do Tancredo na hora da posse e matando o homem, diante de45

Depois, meninos, eu vi o fogo queimar a UNE, onde chegaria o "socialismo tropical",
em abril de 64, quando fugi pela janela dos fundos, enquanto o General Mourão E eu vi então a democracia restaurada pelo bigodão de Sarney, o homem da
Filho tomava a cidade, dizendo: ditadura, de jaquetão, posando de oligarca esclarecido; Vi o fracasso do Plano
"Não sei nada. Sou apenas uma vaca fardada!"15 Cruzado, depois eu vi a volta de todos os vícios nacionais, o clientelismo, a

Eu vi, meninos, como num pesadelo, a população festejando a vitória do fascismo, num único mês.
com velas na janela e rosários na mão; vi a capa de "O Cruzeiro" com o novo
presidente da República de boné verde, baixinho, feio, quem era? Meninos, eu vi as maquininhas do supermercado fazendo tlec tlec tlec como
Era o Castelo Branco e senti que surgia ali um outro Brasil desconhecido e, aí, eu matracas fúnebres de nossa tragédia. Eu vi tanta coisa, meninos, eu vi a inflação
vi as pedras, os anúncios, os ônibus, os postes, o meio-fio, os pneus dos carros,20 comer salários dos mais pobres a 2% ao dia.
como um filme de horror; Eu, que vivera até então de palavras utópicas, estava Eu vi o massacre de miseráveis pela fome, ou melhor, eu não vi os milhões de55

sendo humilhado pela invasão do terrível mundo das coisas reais. mortos pela correção monetária, não vi porque eles morriam silenciosamente, longe

Depois, vi a tristeza dos dias militares, "Brasil ame-o ou deixe-o", a Transamazônica Mas vi os bancos ganhando bilhões no over e no spread, dólares no colchão, a
arrombando a floresta, vi o rosto patético de Costa e Silva, a gargalhada da primeira sensação de perda diária de valor da vida.
perua Yolanda, mandando o marido fechar o Congresso.25

Vi e ouvi Jorge Curi na TV, numa noite imunda e ventosa de dezembro lendo o AI-5, Eu vi a decepção com a democracia, pois tudo tinha piorado, eu vi de repente o60

o fim de todas as liberdades, a morte espreitando nas esquinas, a gente Collor vindo de longe, fazendo um cooper em direção a nosso destino, bonito, jovem,
enlouquecendo e fugindo pela rua em câmera lenta, criminosos na própria terra; fascinando os otários da nação, que entraram numa onda política "aveadada",

Depois, vi o rosto terrível do Médici, frio como um vampiro, com sua mulher do lado,
muito magra, infeliz, vi tudo misturado com a Copa do mundo de 70, Pelé, Tostão,30

sentindo por eles respeito e desprezo, pela coragem e pela burrice de querer vencer

de descarga de um jipe, dentro de um quartel, na frente dos pelotões, enquanto, em35

Depois eu vi os órgãos genitais do General Figueiredo, sobressaindo em sua

nosso desespero.

corrupção, a impossibilidade de governar o país, a inflação chegando a 80 por cento50

da burguesia e da mídia.

dizendo:
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"Ele é macho, bonito e vai nos salvar...". QUESTÃO 01 
Eu vi o Collor tascar a grana do país todo e depois a nação passar dois anos "de65 Com relação ao texto “Meninos, eu vi...”, de Arnaldo Jabor, marque a opção
quatro", olhando pelo buraco da fechadura da Casa da Dinda, para saber o que nos INCORRETA.
esperava.
Eu vi Rosane Collor chorando porque o presidente tirara a aliança. A) Alguns enunciados presentes no texto identificam determinados períodos da
Eu vi a barriga de Joãozinho Malta, irmão da primeira-dama, dando tiros nas história do Brasil, organizando uma sequência histórica.
pessoas, eu vi a piscina azul no meio da caatinga, eu vi depois a sinistra careca de70 B) O autor destaca os eventos marcantes do país os quais viu, deles participou e
PC juntando o bilhão do butim. faz questão de divulgá-los para que não sejam esquecidos.
Eu vi Zélia dançando o bolero com Cabral em cima de nossa cara, eu vi a guerra C) O autor estabelece um diálogo com o leitor, referindo-se a eventos históricos de
dos irmãos Collor, Fernando contra Pedro e, depois, como numa saga grega, eu vi forma simples, e um tanto irônica, com a ajuda do bordão “meninos eu vi”.
o câncer corroendo-lhe a cabeça. D) O texto promove uma reflexão sobre fatos ocorridos há algum tempo no Brasil

Eu vi o impeachment, eu vi tanta coisa, meninos, e depois eu vi, por acaso, por mero75

acaso, por uma paixão de Itamar, eu vi o FHC chegar ao poder, com a única QUESTÃO 02 
tentativa de racionalidade política de nossa história num antro de fisiológicos e O título do texto retoma a célebre frase do poeta romântico Gonçalves Dias (1823-
ignorantes. 1864) em Os Timbiras, que conta as lembranças de um velho índio timbira que, com

E, aí, eu vi a maior campanha de oposição de nossa época, implacável, sabotadora, I-Juca-Pirama à nova geração. Ao contar os feitos e realçar o valor do jovem tupi,
eu vi a inveja repulsiva da Academia contra ele, eu vi a traição de seus aliados,80 o narrador testemunhava: “E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele
todos unidos contra as reformas, uns agarrados na corrupção e outros na sobrevida contava, tomava prudente: ‘Meninos, eu vi!’". (DIAS, Gonçalves. Os Timbiras. In: Poesia
de suas doenças ideológicas infantis.

E agora eu vejo o estranho desejo de regresso ao mundo do atraso, do erro e das
velhas utopias. Vejo a direita se organizando para cooptar a oposição, comendo-a,
vejo um exército de oligarcas se preparando para a vingança, vejo ACM, Barbalhos85

e Sarneys prontos para tomar o Congresso de assalto, para impedir qualquer
mudança e voltar aos bons tempos da zona geral.

Meninos, vocês viram também, mas acho que esqueceram.

JABOR, Arnaldo. Meninos eu vi. Crônica publicada no jornal O Globo em de 9 de julho de
2002. Disponível em: <www.paralerepensar.com.br/a_jabor_meninoseuvi.htm>. Acesso em:
28 abr. 2010.

e ironiza a “falta de memória” dos brasileiros.

status de narrador, num clima trágico e lírico, narra a história do último guerreiro tupi

Completa e prosa escolhida. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1959. p.473-523.)

Com base nessas informações, pode-se dizer que, ao retomar enfaticamente a frase
“Meninos, eu vi” em forma de bordão, o autor Arnaldo Jabor

A) ironicamente, critica os brasileiros pela falta de memória, por se esquecerem de
fatos da história do país. 

B) utiliza o mesmo sentido do texto de Gonçalves Dias para lembrar e celebrar a
bravura dos brasileiros.

C) critica os brasileiros pela falta de tradição, solidariedade e valentia, uma vez que
páginas de nossa história devem ser lembradas e ser motivo de reflexão.

D) nostalgicamente, pretende transmitir à nova geração fatos da história do Brasil
ignorados pela juventude e pelas crianças.
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QUESTÃO 03 QUESTÃO 06 
Sobre a expressão grifada no enunciando “Collor vindo de longe, fazendo um cooper A ideia presente nas expressões e termos destacados está CORRETAMENTE
em direção a nosso destino...” (linha 61), é CORRETO afirmar que identificada entre parênteses em:

A) o ex-presidente Collor veio do Nordeste com o objetivo de transformar a nação, A) “Meninos, eu ouvi, anos depois, no estribo de um bonde: ‘O Jânio renunciou!’".
tendo por base as estratégias utilizadas pelos praticantes de cooper. (Oração subordinada objetiva direta)

B) Collor, para conhecer melhor o país, quando candidato a presidente, fez
diversas viagens a várias regiões do Brasil. B) "Não sei nada. Sou apenas uma vaca fardada!"

C) Collor, como presidenciável, baseou sua plataforma eleitoral nas diretrizes (Sujeito)
políticas dos heróis olímpicos.

D) o ex-presidente Collor usou sua aparência física atlética para seduzir as massas C) “... vi, estarrecido, um micróbio chegando para mudar nossa história”
e interferir em suas vidas. (Adjunto adnominal)

QUESTÃO 04 D) “Eu vi Rosane Collor chorando porque o presidente tirara a aliança.”
O uso das aspas nas frases: “Getúlio deu um tiro no peito!” (linha 2); “O Jânio (Oração coordenada sindética explicativa)
renunciou!” (linha 6); Ele é macho, bonito e vai nos salvar...” (linha 64) tem como
função QUESTÃO 07 

A) realçar, em discurso indireto, termos e expressões que se deseja colocar em em:
evidência com relação aos fatos vividos pelo autor.

B) expressar sentimentos de esperança, tristeza e espanto do autor com relação A) “... era nauseante ver o presidente [...] devolvendo o país falido aos paisanos,
a fatos que marcaram a história do país. para nós pagarmos a conta da dívida externa.”

C) reproduzir, em discurso direto, frases ouvidas, ou lidas pelo autor, em ... era nauseante vê-lo [...] devolvendo o país falido aos paisanos, para nós a
determinados momentos históricos. pagarmos.

D) destacar palavras ou frases irônicas, usadas em sentido figurado, para
expressar sentimentos críticos do autor. B) “... um micróbio andando pela rua [...] entrando na barriga do Tancredo na hora

QUESTÃO 05 ... um micróbio andando pela rua [...], entrando na barriga do Tancredo na hora
Em: “Depois, meninos, eu vi o fogo queimar a UNE...”, os termos grifados exercem, da posse e matando-lhe, diante de nosso desespero.
RESPECTIVAMENTE, a função de:

A) adjunto adverbial, sujeito e aposto. dinheiro com as migalhas do ‘milagre’ brasileiro...”
B) adjunto adverbial, sujeito e objeto direto. ... Herzog era pendurado numa corda e os publicitários enchiam-se de dinheiro
C) adjunto adnominal, vocativo e sujeito. com as migalhas do "milagre" brasileiro.
D) adjunto adverbial, vocativo e sujeito.

A expressão sublinhada foi adequadamente substituída por um pronome, EXCETO

da posse e matando o homem, diante de nosso desespero”.

C) “... Herzog era pendurado numa corda e os publicitários enchiam o rabo de

D) “... depois de proibir o biquíni, briga de galo e de dar uma medalha para o Che...”
... depois de proibi-los e de dar-lhe uma medalha...”.
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QUESTÃO 08 
Assinale a opção que apresenta a regência CORRETA, segundo às normas
gramaticais em vigor. QUESTÃO 11 

A) Desculpe a nossa falha.
B) Juca Pirama preferiu morrer a viver como covarde. I. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado
C) Prefiro mais assistir a um bom filme do que sair por aí. ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
D) Informo a V. Sa. de que sua proposta foi aceita. II. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de

QUESTÃO 09 ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que
Assinale a opção em que, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados
permanecem INVARIÁVEIS. portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.

A) Só estudei o elementar; estava me sentindo muito só. instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional,
B) Segue anexo o documento referente ao AI-5, esteja alerta, incluso está o função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de

relatório do delegado. oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante
C) Estudei bastante para o concurso, mas confesso que fiquei meio apreensivo na assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos

hora da prova. Municípios.
D) A ironia exige muito cuidado, haja vista a infinidade de sentido possível da

palavra. Pode-se afirmar que

QUESTÃO 10 A) nenhuma afirmativa é correta.
Nas frases seguintes, coloque C para certo e E para errado, tendo em vista as B) apenas uma afirmativa é correta.
normas de concordância. C) apenas duas afirmativas são corretas.

(      ) Resta-me alguns dias de férias.
(      ) Os Estados Unidos intervieram nos conflitos mundiais há alguns meses. QUESTÃO 12 
(      ) A reunião estava marcada para meio-dia e meio. Os contratos regidos pela Lei 8.666/93 podem ser alterados com as devidas
(      ) Fazem dez anos de Plano Real. justificativas, nos seguintes casos, por acordo das partes, EXCETO
(      ) É proibido entrada de civis na repartição.
(      ) São revistas a cuja abordagem muita gente é insensível. A) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
(      ) Assisti e gostei muito daquele filme. adequação técnica aos seus objetivos.

Marque a sequência CORRETA. C) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço,

A) E C E E C C E. inaplicabilidade dos termos contratuais originários.
B) C C E C C E E. D) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
C) C E C C E E C. encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa
D) E E C C E E C. remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do

Questões de Legislação

Analise as afirmações abaixo.

aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social,

III. A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as

D) todas as afirmativas são corretas.

B) quando conveniente a substituição da garantia de execução.

bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.
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QUESTÃO 13 QUESTÃO 15 
De acordo com o Título II da Constituição da República, é INCORRETO afirmar que São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros

A) a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
B) a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena A) não agir de modo temerário.

de detenção, nos termos da lei. B) proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé.
C) o Estado promoverá, na forma da Lei, a defesa do consumidor. C) expor os fatos conforme disciplinado pelo seu superior hierárquico.
D) a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração D) prestar informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. dos fatos.

QUESTÃO 14 
Considere as afirmativas abaixo.

I. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a QUESTÃO 16 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as Uma progressão aritmética e uma progressão geométrica têm, ambas, o primeiro
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e termo igual a 6, sendo que os seus terceiros termos são estritamente positivos e
exoneração. coincidem. Sabe-se ainda que o segundo termo da progressão aritmética excede o

II. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores Então, o terceiro termo das progressões é igual a 
de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A) 20

III. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito C) 30
Federal e dos Municípios, excluídas suas autarquias e fundações, é assegurado D) 54
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição
do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, QUESTÃO 17 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Quatro professores da UFSJ, trabalhando 6 dias, 3 horas por dia, elaboram 12 listas

Pode-se afirmar que precisarão trabalhar por dia para elaborarem 28 listas de exercícios?

A) apenas duas afirmativas são corretas. A) 1,2
B) todas as afirmativas são corretas. B) 3,0
C) apenas uma afirmativa é correta. C) 4,8
D) nenhuma afirmativa é correta. D) 7,5

Questões de Raciocínio Lógico-quantitativo

previstos em ato normativo, EXCETO

segundo termo da progressão geométrica em 3.

B) 24

de exercícios. Se cinco professores trabalharem por 7 dias, quantas horas eles
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QUESTÃO 18 QUESTÃO 19 
A cada 4 anos foi feito o censo do número de alunos de uma Universidade e Jogam-se dois dados simultaneamente.
verificou-se que o aumento da população estudantil tinha relação com a potência de
2. Em 1990, ela tinha 2  alunos; em 1994, ela tinha 2  alunos; ..., conforme mostra A probabilidade de o produto das duas faces voltadas para cima estar entre 129 10

o gráfico abaixo. (inclusive) e 18 (exclusive) é

Seguindo esse mesmo ritmo de crescimento, em 2018, a Universidade em questão Então, Shirley tem a quantia de
terá

A) 32.768 alunos. B) R$42,00
B) 49.152 alunos. C) R$96,00
C) 65.536 alunos. D) R$126,00
D) 131.072 alunos.

A)

B)

C)

D)

QUESTÃO 20 
Duas alunas, Juliana e Shirley, têm juntas R$138,00. O dobro do produto das
quantias de Juliana e Shirley é R$8.064,00. Sabe-se que a quantia de Juliana é
maior.

A) R$32,00
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Questões de Noções Gerais de Informática

QUESTÃO 21 
Considerando o sistema operacional Windows XP, marque a opção que indica um
nome INVÁLIDO para arquivos.

A) Tabela de valores%.xlm
B) @rtigos de escritório.dot
C) !!Artigo$_de_escritorio.doc
D) *Tabela_de_valores*.xls

QUESTÃO 22 
Considerando o Microsoft Excel 2003, analise a figura a seguir.

Nessa figura, uma fórmula (ou função) será digitada na célula E1 e o resultado
obtido será 29.

A representação CORRETA da fórmula é a da opção

A) =MÉDIA(A1:D1) + 24,5
B) =MÉDIA(A1:D3) + 25
C) =SOMA(A1:D3)
D) =SOMA(A1:D1) Sobre o texto do primeiro parágrafo foi aplicado o efeito

QUESTÃO 23 
Considerando o Microsoft Word 2003, analise a figura a seguir.

A) “Tachado”.
B) “Sobrescrito”.
C) “Sublinhado”.
D) “Subscrito”.



UFSJ - Concurso Público - Edital Nº 001/2010 CONHECIMENTO GERAL - NÍVEL E - 25 questões UFSJ - Concurso Público - Edital Nº 001/2010 CONHECIMENTO ESPECÍFICO - NÍVEL E - 25 questões

15 16

QUESTÃO 24 
Considere as seguintes afirmativas sobre o sistema operacional Windows XP.

I. Além de atalhos para programas, também é possível guardar arquivos e pastas As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbimortalidade na
na Área de Trabalho. população brasileira, e o diabetes representa um dos principais fatores de risco,

II. Utilizando o Windows Explorer, é possível mover um arquivo de uma pasta para contribuindo decisivamente para o agravamento desse cenário em nível nacional.
outra da seguinte forma: selecionar o arquivo com o mouse na pasta de origem
e depois teclar simultaneamente as teclas Ctrl e X. Em seguida, selecionar a Sobre essa doença, considere as afirmativas a seguir.
pasta de destino e teclar simultaneamente as teclas Ctrl e V.

III. A seleção múltipla de arquivos e pastas é possível mesmo quando estes não I. O  Diabetes mellitus (DM) tipo 2 resulta, primariamente, da destruição das
são apresentados em sequência na janela do Windows Explorer. células betapancreáticas, apresentando tendência à cetoacidose, ocorrendo em

O número de afirmativas CORRETAS é graus variáveis de resistência à insulina e de deficiência relativa de secreção de

A) 0 II. Os sinais e sintomas do diabetes são: cansaço, sede, necessidade frequente de
B) 1 urinar e visão turva. Com o passar do tempo, podem surgir sérios problemas
C) 2 como: perda da visão, comprometimento nervoso, circulação deficiente,
D) 3 cardiopatia e insuficiência renal.

QUESTÃO 25 insulina, permite que o açúcar ou glicídios do alimento entre(m) nas células
A respeito de tópicos relacionados aos conceitos de Internet, é CORRETO afirmar hepáticas e musculares do organismo, onde é(são) utilizado(s) para produção
que de energia.

A) é exemplo típico de um endereço de e-mail a seguinte sequência de caracteres: Estão CORRETAS as afirmativas
http//:@.ufsj.edu.br.

B) o endereço de uma página na Internet é chamado de URL (Uniform Resource A) I e II.
Locator ou, em português, Localizador Padrão de Recursos). B) I e III.

C) o Microsoft Outlook Express e o Mozilla Thunderbird são programas utilizados C) II e III.
exclusivamente para navegação em páginas da Web. D) I, II e III.

D) a operação que tem por finalidade trazer um arquivo de um computador na
Internet para o computador do usuário é chamada de upload.

Enfermeiro

QUESTÃO 26 

cerca de 5 a 10% dos diabéticos, enquanto o DM tipo 1 resulta, em geral, de

insulina, ocorrendo em 90% dos pacientes diabéticos.

III. A insulina, quando se liga a células em locais chamados de receptores de
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QUESTÃO 27 QUESTÃO 29 
J.B. foi aprovado recentemente em concurso público para o cargo de enfermeiro do No Brasil, em consequência do modelo de desenvolvimento capitalista, as mudanças
trabalho. Como sua carteira de vacinação não está em dia e sabendo que os nos processos de produção e no espaço geossocial favoreceram o aumento das
profissionais de saúde estão mais expostos a doenças infecciosas, é imprescindível doenças transmissíveis, de forma tal que velhas doenças voltaram a fazer parte do
a atualização das vacinas devidas. cenário epidemiológico.

Assinale a opção que relaciona CORRETAMENTE as vacinas que devem ser A dengue tornou-se endêmica nas regiões Sudeste e Nordeste no final da década
aplicadas para a devida imunização de J.B. de 1980 e nas regiões Centro-oeste e Norte na década de 1990, refletindo a

A) BCG (Tuberculose), Sarampo, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola) e
Hepatite B. Considere a charge a seguir.

B) Febre Amarela, dT – Dupla Adulto (Difteria e Tétano), Hepatite B, Dupla viral e
Influenza.

C) BCG (Tuberculose), dT – Dupla Adulto (Difteria e Tétano), Tríplice Viral
(Sarampo, Caxumba e Rubéola) e Hepatite B.

D) Influenza, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Hepatite B e Febre
Tifoide.

QUESTÃO 28 
Um jovem de 25 anos foi vítima de ferimento corto-contuso profundo ao pisar num
pedaço de vidro no local de trabalho. Ao ser atendido no posto de atendimento
médico, constatou-se que tinha todas as vacinas desde a infância e que recebeu a
antitetânica seis anos antes.

Nesse caso, a indicação CORRETA é a da opção

A) Lavar o ferimento com água e sabão e reiniciar o esquema de vacinação com
dupla adulto.

B) Considerar o paciente como imunizado.
C) Lavar o ferimento com água e sabão e aplicar soro antitetânico e o reforço da

vacina dupla adulto.
D) Lavar o ferimento com água e sabão e fazer reforço da vacina dupla adulto.

disseminação do Aedes aegypti para todo o território nacional.

Fonte: mariodemori.blogspot.com/2008_07_01_archive.html

Diante do fragmento supracitado e da charge, a baixa efetividade das estratégias
propostas para o controle da doença deve-se

I. à dificuldade de adesão da população às medidas de controle;
II. à resistência do vetor aos pesticidas disponíveis;
III. à descontinuidade das medidas de controle;
IV. ao alcance limitado das medidas de controle sobre as condições de vida.
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Estão CORRETOS os fatores QUESTÃO 31 

A) I e II.
B) II e III.
C) I, II e III.
D) I, III e IV.

QUESTÃO 30 
A Resolução COFEN Nº 272/2002, nos artigos 1º, 2º e 3º, dispõe sobre a
Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE – nas Instituições de Saúde
Brasileiras.

Todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO a da opção

A) Ao enfermeiro, compete a implantação, o planejamento e a organização do
processo de enfermagem. Estando inserido em uma equipe de enfermagem, o
enfermeiro pode delegar aos técnicos de enfermagem a responsabilidade pela
sistematização, mantendo para si a responsabilidade de avaliação.

B) As etapas a serem registradas no prontuário do paciente/cliente/usuário são:
histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição
da assistência de enfermagem e evolução da assistência de enfermagem.

C) A Sistematização da Assistência de Enfermagem utiliza método e estratégia de
trabalho científico para identificação das situações de saúde/doença,
subsidiando ações de Assistência de Enfermagem que possam contribuir para
a promoção da saúde do indivíduo, da família e da comunidade.

D) Diagnóstico de enfermagem é uma etapa em que o enfermeiro, após ter
analisado os dados colhidos no histórico e no exame físico, identificará os
problemas de enfermagem, as necessidades básicas afetadas e o grau de
dependência, fazendo julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da
família e da comunidade, os problemas e os processos de vida vigentes ou
potenciais.

Observe as charges abaixo referentes às doenças infecciosas.

Fonte: http://sosriosdobrasil.blogspot.com

Marque V para as opções corretas e F para as opções incorretas.

(       ) De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), milhares de
pessoas morrem por ano no Brasil em decorrência de doenças provocadas
por água contaminada, condições sanitárias precárias e falta de higiene.

(       ) A esquistossomose mansônica possui características clínicas gerais que
se resumem em uma doença de evolução crônica, de gravidade variada,
causada pelo trematódeo Schistosoma mansoni, que, no homem, habita
os vasos sanguíneos do fígado e do intestino.

(       ) As alterações ambientais determinadas pela ação de diversos fatores –
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como a exploração de recursos naturais, os desmatamentos, as
queimadas, as construções de represas e rodovias, provocadas pela
intervenção humana – modificaram a composição e a abundância das
espécies animais, bem como trouxeram essas espécies muito próximas do
homem, e, consequentemente, o risco de contaminação e
desenvolvimento de doenças como Raiva, Doença de Chagas e Febre
Amarela, entre outras. 

(       ) O desequilíbrio entre homem e natureza, e consequentemente as
mudanças climáticas, permitem que grupos de doenças – como as de
veiculação hídrica e alimentar, transmitidas por vetores ou de reservatórios
animais, e as respiratórias – se transformem em uma ameaça para a
saúde humana. 

A sequência CORRETA é

A) V, F, V e F.
B) F, F, V e V.
C) V, V, V e V.
D) F, V, F e V.

QUESTÃO 32 
Nos acidentes com materiais pérfuro-cortantes, é CORRETO afirmar que

A) a gravidade do acidente, se a  fonte for soropositiva para HIV, independe do
volume de sangue envolvido.

B) as medidas de precauções incluem, além do uso de EPI, a manipulação
adequada e o descarte dos materiais pérfuro-cortantes.

C) a orientação quanto ao uso de EPI depende das condições sorológicas do
paciente fonte.

D) a imunidade prévia para hepatite B não dispensa o uso de imunoglobulinas se
a fonte for soropositiva para o vírus da hepatite B.

As Questões 33 e 34 referem-se à situação-problema abaixo.

M.A.S., 55 anos de idade, chegou às 12h00min no Ambulatório de Saúde do
Trabalhador de uma Instituição de Ensino Superior para controle da Pressão Arterial.
Na avaliação inicial, o enfermeiro mediu a pressão arterial utilizando um manguito
com largura que correspondia a 40% da circunferência de seu braço e bolsa inflável
de comprimento que envolvia 90% do braço. Durante a deflação do manguito, o
enfermeiro auscultou o primeiro som no valor de 128 mmHg na escala do
manômetro, porém os sons persistiram até o zero, com abafamento no valor de 78
mmHg. Considerando que M.A.S. eventualmente procura o ambulatório, o
enfermeiro verificou outros sinais:
peso = 79.800 g; altura = 1,56 cm; circunferência abdominal = 118 cm; FR = 24 rpm;
temperatura axilar = 37,4 C; P = 75 bpm e FC = 78 bpm.0

QUESTÃO 33 
Considerando as circunstâncias descritas e as observações realizadas, o registro
mais CORRETO relacionado com os valores da pressão arterial de M.A.S. é

A) PA = 128/0 mmHg.
B) PA = 128/78/0 mmHg.
C) PA = 128/78/0 mmHg (manguito estreito em relação à circunferência do braço).
D) PA = 128/78 mmHg (manguito estreito em relação à circunferência do braço).

QUESTÃO 34 
Na avaliação de pulso de M.A.S., é INCORRETO afirmar que o exame

A) pode determinar a pressão arterial média.
B) tem condições de estimar a frequência cardíaca.
C) permite estudo da amplitude da onda de pulso.
D) tem condições de avaliar indiretamente as condições de parede do aparelho

cardiovascular.
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QUESTÃO 35 QUESTÃO 37 
Rotineiramente, os profissionais de saúde notificam e investigam doenças e/ou Um senhor de 80 anos de idade, com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC),
agravos às Secretarias Municipais de Saúde/Setor de Vigilância Epidemiológica. apresentando tosse ineficaz, fadiga e dispneia em repouso, é admitido em uma

Marque a opção que apresenta os tipos de doenças e/ou agravos que são apresenta ruídos adventícios à ausculta pulmonar e relata perda de peso, nos
notificados e investigados e a periodicidade com que as notificações são últimos dois meses, e dificuldades para dormir.
encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde.

A) Doenças quarentenáveis – mensal. American Nursing Diagnosis Association), assinale a opção que corresponde ao
B) Doenças transmissíveis – quinzenal. diagnóstico de enfermagem real, apresentado na forma do título, com duas
C) Doenças contagiosas – semanal. características definidoras.
D) Doenças transmissíveis, não-transmissíveis e outros agravos à saúde –

semanal. A) Padrão de sono perturbado, evidenciado por dispneia e fadiga.

QUESTÃO 36 relato de perda de peso e fadiga.
De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução C) Desobstrução ineficaz de vias aéreas, evidenciada por dispneia e ruídos
COFEN nº 311/2007 –, são responsabilidades do profissional de enfermagem as adventícios respiratórios.
seguintes situações, EXCETO a da opção D) DPOC, evidenciada por alteração na ausculta respiratória e nos exames

A) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais somente
quando praticadas individualmente. QUESTÃO 38 

B) Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes Quanto à tuberculose, é INCORRETO afirmar que
de imperícia, negligência ou imprudência.

C) Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e A) o PPD é um método auxiliar no diagnóstico da tuberculose e que um paciente
culturais em benefício da clientela, da coletividade e do desenvolvimento da que apresenta leitura da “prova tuberculínica” de 10 mm ou mais pode ser
profissão. classificado como reator forte.

D) Avaliar criteriosamente suas competências técnica e legal e somente aceitar B) a infecção tuberculosa, sem doença, significa que os bacilos estão no corpo da
cargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para a pessoa, mas que o sistema imunológico, por meio dos macrófagos, mantém-nos
clientela. sob controle, não sendo detectada a infecção pela prova tuberculínica.

clínica para tratamento. Os exames gasométricos evidenciam hipoxemia. O paciente

Considerando a situação hipotética apresentada e a taxonomia II da NANDA (North

B) Nutrição desequilibrada, abaixo das necessidades corporais, evidenciada por

gasométricos.

C) é uma doença infecciosa e contagiosa causada pelo bacilo de Koch, que se
propaga pelo ar por meio de gotículas contendo o bacilo.

D) a infecção pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum na infância, e
nem todas as pessoas expostas ao bacilo se tornam infectadas.
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QUESTÃO 39 QUESTÃO 41 
Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada pelo bacilo de Hansen. A As teorias de enfermagem representam o saber dos enfermeiros e são uma tentativa
Organização Mundial de Saúde define como caso de Hanseníase uma pessoa que dos teóricos de apresentar sua visão sobre um determinado fenômeno da realidade.
apresenta lesões de pele

A) com alteração de sensibilidade, acometimento de nervos com ou sem afirmar que
espessamento neural e baciloscopia positiva.

B) com ou sem alteração de sensibilidade, acometimento de nervos com A) a enfermagem reconhece o ser humano como elemento participante ativo de seu
espessamento neural e baciloscopia positiva. autocuidado e respeita e mantém a unicidade, autenticidade e individualidade do

C) sem alteração de sensibilidade, acometimento de nervos com ou sem ser humano.
espessamento neural e baciloscopia negativa. B) a enfermagem é um diálogo vívido em que o enfermeiro e a outra pessoa

D) com alteração de sensibilidade, acometimento de nervos com espessamento relacionam-se de forma criativa por meio do encontrar-se, relacionar-se e estar
neural e baciloscopia positiva. presente.

QUESTÃO 40 sustentadas pelos níveis social, formal e particular.
Wanda Horta considera o processo de enfermagem caracterizado pelo inter- D) pressupõe que a enfermagem é baseada num modelo humanista e que o ser
relacionamento e dinamismo de suas fases ou passos, as(os) quais visam à humano e o meio trocam matéria e energia continuamente entre si.
assistência de enfermagem ao ser humano. 

Sobre as fases propostas por Horta para a sistematização da assistência de Com relação ao Pacto pela Saúde/SUS – Portaria GM/MS 339/2006, é INCORRETO
enfermagem, é CORRETO afirmar que afirmar que

A) as fases do processo de enfermagem propostas por Horta são seis, sendo que A) o Pacto em defesa do SUS é a reafirmação da fidelidade de todos os entes
o histórico e a prescrição se caracterizam como as fases mais importantes do federativos com o Sistema Público de Saúde que garanta a equidade e o acesso
processo. universal ao sistema.

B) as fases do processo de enfermagem são: histórico, diagnóstico de B) o Pacto pela vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários que
enfermagem, plano assistencial, plano de cuidados ou prescrição de deverão expressar uma prioridade inequívoca dos três entes federativos, com
enfermagem, evolução e prognóstico. definição das responsabilidades de cada um.

C) o plano de cuidados é a determinação global da assistência de enfermagem que C) o Pacto pela Saúde é o estabelecimento dos Indicadores Básicos de Saúde a
o ser humano deve receber. serem cumpridos pelos Gestores da Saúde.

D) as fases do processo de enfermagem são: histórico, diagnóstico de D) a repolitização do SUS e seus princípios basilares são importantes
enfermagem, plano de cuidados, prescrição de enfermagem, evolução e macroprioridades do Pacto em defesa do SUS.
prognóstico.

Sobre a Teoria das Necessidades Humanas Básicas e seus princípios, é CORRETO

C) as relações entre os seres humanos e entre os seres humanos e o meio são

QUESTÃO 42 
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QUESTÃO 43 Estão CORRETAS as afirmativas
Acerca do cuidado ao paciente portador de transtorno mental, julgue os itens a
seguir. A) I e II.

I. Os centros de atenção psicossocial (CAPS) são as expressões emblemáticas C) I, III e IV.
da reforma psiquiátrica, nos quais se procura realizar um novo cuidado. D) I, II, III, IV.

II. A transformação de saberes e práticas em relação à loucura implicam em
modificar formas de pensar e compreender o portador de transtorno mental e o QUESTÃO 45 
ambiente familiar. Os processos infecciosos de origem exógena, cujas fontes podem ser os

III. A intensidade do sofrimento mental e suas manifestações são sempre as profissionais da área de saúde, os artigos e materiais utilizados em procedimentos
mesmas, independentes do estado biopsicossocial. e o ambiente, merecem atenção no contexto do controle das infecções. Diante do

IV. O movimento da reforma psiquiátrica e o processo de construção do Sistema processamento dos artigos médico-hospitalares, eles são classificados como
Único de Saúde marcam momentos significativos do processo de resgate da críticos, semicríticos e não-críticos segundo o seu potencial de contaminação.
cidadania dos brasileiros no campo da saúde.

Estão CORRETOS os itens

A) I, II, III e IV. corpo humano, sendo necessária a esterilização desses artigos após limpeza
B) I, II e IV. cuidadosa.
C) I, II e III. B) com relação aos profissionais que manipulam os artigos durante o processo de
D) II e III. limpeza manual, deve ser reforçada a necessidade de utilização dos

QUESTÃO 44 C) a limpeza é o passo fundamental no processamento dos artigos permanentes
A ferida consiste na ruptura da integridade tecidual ou de um órgão corpóreo. médico-hospitalares e que nenhum processo substitui a limpeza, mesmo os de
Quando isso ocorre, há necessidade de ação terapêutica, a fim de proporcionar a desinfecção de alto nível ou de esterilização.
cicatrização do ferimento. D) a limpeza automatizada de artigos com lúmens com lavadoras ultrassônicas

Diante do exposto, julgue as assertivas abaixo. de resíduos volumosos de sujidade torna ineficaz o processo.

I. A melhor técnica para limpeza da ferida é a irrigação com solução fisiológica QUESTÃO 46 
isotônica (0,9%). A Norma Regulamentadora da Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de

II. São úlceras de pressão estágio 1 aquelas que apresentam comprometimento do Saúde – NR 32 – normatiza sobre o manuseio de agulhas usadas na administração
tecido subcutâneo. parenteral de medicamentos e imunobiológicos.

III. O processo de cicatrização de feridas possui fatores intervenientes como:
tabagismo, idade, doenças crônicas e alterações nutricionais. Com relação a esse procedimento, é CORRETO afirmar que o

IV. A evolução do processo de cicatrização, independente da etiologia da ferida,
segue um curso previsível e contínuo, sendo dividido em três fases: inflamatória, A) reencape de agulhas é permitido quando o profissional estiver usando luvas.
proliferativa e de maturação. B) empregado é responsável por providenciar a aquisição do dispositivo para

B) II e IV.

É INCORRETO afirmar que

A) artigos críticos são aqueles que entram em contato com tecidos colonizados do

Equipamentos de Proteção Individual e outras práticas de precaução padrão.

remove a sujidade das superfícies pelo processo de cavitação, pois a presença

descarte de material pérfuro-cortante.
C) reencape é vedado, mas pode-se proceder à desconexão manual de agulhas.
D) reencape e a desconexão manual de agulhas são vedados.



UFSJ - Concurso Público - Edital Nº 001/2010 CONHECIMENTO ESPECÍFICO - NÍVEL E - 25 questões UFSJ - Concurso Público - Edital Nº 001/2010 CONHECIMENTO ESPECÍFICO - NÍVEL E - 25 questões

29 30

QUESTÃO 47 QUESTÃO 49 
Foi observado em ambulatório que, apesar de todos os esforços pessoais e Sobre saúde do trabalhador, é INCORRETO afirmar que
profissionais da enfermeira, a equipe de enfermagem persistia desrespeitando a
privacidade dos clientes nos procedimentos, não realizava lavagem das mãos, não A) é competência do SUS a vigilância e assistência em saúde do trabalhador,
trocava luvas entre os pacientes e apresentava alto índice de absenteísmo. Diante regulamentando os dispositivos constitucionais por intermédio da Lei Orgânica
dessa situação, a enfermeira transferiu uma das auxiliares de enfermagem para da Saúde, devendo esses serviços serem prestados e inseridos no âmbito de
outro setor e comunicou à equipe sua decisão de proceder a uma auditoria todos os níveis do sistema, com atenção especial ao nível primário.
prospectiva para avaliar se a equipe aplicava corretamente os princípios de
enfermagem. B) o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST – é a porta de

Com relação aos princípios de enfermagem, a aplicação CORRETA ao relato de como centro articulador e organizador no seu território de abrangência, e das
caso é a da opção ações intra e intersetoriais de saúde do trabalhador, assumindo uma função de

A) Proteção de danos biológicos e pessoais do cliente, respeito à autoridade, saúde, de caráter sanitário e de base epidemiológica.
organização do processo de trabalho e aplicação das normas de segurança.

B) Atendimento às necessidades individuais do cliente, aplicação de normas de C) são agravos compulsoriamente notificáveis pelo serviço de saúde que prestar
biossegurança, prevenção de infecção hospitalar e reconhecimento da liderança. atendimento ao trabalhador: acidente de trabalho fatal; acidente de trabalho com

C) Reconhecimento da liderança, organização do processo de trabalho e controle mutilações; acidente com exposição a material biológico; acidente do trabalho
do absenteísmo e das normas de biossegurança. em crianças e adolescentes; dermatoses ocupacionais; intoxicações exógenas

D) Proteção de danos trabalhistas e pessoais, utilização de equipamentos de por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais
proteção individual e manutenção das funções fisiológicas do paciente. pesados; lesões por esforços repetitivos (LER); distúrbios osteomusculares

QUESTÃO 48 ruído – PAIR; transtornos mentais relacionados ao trabalho; e câncer
A verificação adequada da pressão arterial, dentro dos padrões técnicos, exige relacionado ao trabalho.

A) a determinação da pressão sistólica na fase IV de Korotkoff e da diastólica na D) entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina,
fase V de Korotkoff . por meio das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à

B) o posicionamento do braço do cliente abaixo do coração, utilizando-se de promoção e proteção da saúde do trabalhador, assim como visa à recuperação
manguitos que cubram 1/3 do seu braço. e reabilitação da saúde do trabalhador submetido aos riscos e agravos advindos

C) a determinação da pressão sistólica no 1º som seguido de batidas regulares da das condições de trabalho.
pressão diastólica, no abafamento do som.

D) a palpação do pulso radial, inflando o manguito até o seu desaparecimento para
a estimativa do nível de pressão sistólica.

entrada do SUS nos casos de ações em saúde do trabalhador, constituindo-se

retaguarda técnica e polos irradiadores de ações e ideias de vigilância em

relacionados ao trabalho (DORT); pneumoconioses; perda auditiva induzida por
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QUESTÃO 50 
Senhora T.A., 47 anos, gerente de vendas (renda familiar R$1.700,00), 2º grau
completo, mãe de três filhos (V.A. de 10 anos, M.A. de 6 anos e S.A. de 4 anos),
menarca aos 13 anos, ciclo menstrual regular, faz uso de contraceptivo oral. Ela
retornou à consulta de enfermagem de seguimento com a enfermeira da Unidade
de Saúde e relatou dificuldades na vida sexual com interferência no casamento e
presença de um caroço na mama direita ao realizar o autoexame.

Diante desse caso, são possíveis fatores que aumentam o risco do câncer de mama
e devem ser ampliados no histórico de enfermagem:

I. primeira gestação tardia, menarca precoce, menopausa precoce e vida familiar;
II. história familiar e saúde pregressa, tabagismo, doença mamária benigna e vida

sexual;
III. exposição à radiação, menopausa tardia, menarca precoce e vida social;
IV. dieta rica em gorduras, etilismo, uso prolongado de anticoncepcionais e relação

conjugal.

Estão CORRETOS os fatores

A) I e IV.
B) I e III.
C) II e IV.
D) II e III.


