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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 11/2014 – TA – PROGESP/UFRGS
CONCURSO PÚBLICO DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO D
GABARITO APÓS RECURSO

CARGO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

13 D C B D C C E D A B D A C B X B A C B E C B E B A A D C D D C E C B D E A E E C

14 D C B D C C E D A B D A C B X B A C B E D E E D B E A C A C E E C D A B E C A D

15 D C B D C C E D A B D A C B X B A C B E E B C A E D B D C C E E C A A C D B E D

16 D C B D C C E D A B D A C B X B A C B E A D B B C E D C A E E B A C D A B E C D

17 D C B D C C E D A B D A C B X B A C B E A D C E D D C B C D A B E C B D E B C A

18 D C B D C C E D A B D A C B X B A C B E D C C B C D B E A D C A A E B A D C B E

X = ANULADA

13 Técnico de Laboratório/Área: Química; 14 Técnico de Tecnologia da Informação/Área: Rede e Suporte; 15 Técnico em Edificações;  
16 Técnico em Eletricidade; 17 Técnico em Enfermagem; 18 Técnico em Mecânica.
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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto 
abaixo. 

Conversa de jovens com idade 
 

Meu primeiro comentário aos amigos de botequim 
- todos maiores de 70 - foi o seguinte: testemunhamos 
a Segunda Guerra Mundial, o suicídio de Vargas, a 
Revolução Cubana e a queda do Muro de Berlim. 
Sabíamos onde estávamos durante o golpe militar. 
Naquela roda, não havia nenhum delator. Ninguém foi 
simpático à violência que arrombava portas e levava 
as pessoas para lugares desconhecidos, onde elas 
eram torturadas por mascarados. A Ku Klux Klan usava 
máscaras tal como os carrascos. Quem não é honesto 
esconde a cara: o lugar da vergonha e da honradez. 

Se uma pessoa leva uma arma para um estádio de 
futebol, ela confunde esporte com guerra. O jogo 
simboliza uma guerra, mas guerra não é jogo. O jogo 
produz vencedores e vencidos, uma guerra produz 
mortos. Ela é irreversível nas suas consequências. 

Descobriram que a violência tem estética e foco, 
mas o risco é que a violência leva ao abandono da 
negociação. A violência é precisamente a máquina de 
liquidar mediações e transformações. 

Nenhum de nós é programado de modo definitivo 
como ocorre com gatos e ratos. Nosso cérebro é 
complexo justamente porque ele é capaz de receber 
todas as programações. Quando, numa disputa, atin-
gimos o outro fisicamente, ferindo ou destruindo seu 
corpo ou patrimônio, nós negamos o outro que vive em 
nós. Cacá Diegues escreveu, em boa hora, clamando 
por um “humanismo radical” que fala exatamente disso. 

Não poderia existir nada pior do que um “huma-
nismo armado” com legitimidade para transformar pela 
violência os adversários em inimigos. A menos que a 
nossa onipotência nos informe que só as nossas ideias 
do mundo são legítimas. E isso seria cair no fundamen-
talismo cego e surdo a outros pontos de vista. Esse 
é o padrinho de todos os fascismos de direita e de 
esquerda. 

 
Adaptado de: Conversas de jovens com idade, de Roberto 
DaMatta 
(http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,conversa-
de-jovens-com-idade,1134781,0.htm). Acessado em 
20/03/2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a 
seguir. 

 
(  ) A palavra onde (l. 05) se refere a Naquela roda 

(l. 06). 
(  ) A palavra onde (l. 08) se refere a lugares 

desconhecidos (l. 08). 

(  ) O pronome ela (l. 13) se refere à guerra (l. 13). 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  

 
(A) V – F – F. 
(B) V – F – V. 
(C) F – F – V. 
(D) F – V – F. 
(E) F – V – V. 

 

02. O pronome Esse (l. 34) refere-se a qual ideia presente 
no texto? 

 
(A) Não poderia existir nada pior do que um “huma-

nismo armado” com legitimidade para transformar 
pela violência os adversários em inimigos. 

(B) A menos que a nossa onipotência nos informe 
que só as nossas ideias do mundo são legítimas. 

(C) O fundamentalismo cego e surdo a outros pontos 
de vista. 

(D) O padrinho de todos os fascismos de direita e de 
esquerda. 

(E) Agredir o próximo. 
 

03. Considere as afirmações a seguir. 
 

I - Se a palavra violência (l. 07) fosse substituída 
por movimento, não seria criada condição para 
o uso da crase na frase. 

II - Se a palavra cara (l. 11) fosse substituída por 
face, seria criada condição para o uso da crase 
na frase. 

III - Se a palavra abandono (l. 18) fosse substituída 
por desistência, seria criada condição para o uso 
da crase na frase. 

IV - O uso do sinal indicativo da crase em as (l. 32) é 
facultativo. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
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04. Se a palavra cérebro (l. 22) estivesse no plural, quantas 
outras palavras seriam necessariamente alteradas na 
frase, para fins de concordância? 

 
(A) Três. 
(B) Quatro. 
(C) Cinco. 
(D) Seis. 
(E) Sete. 

 

05. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
ideia denotada pelos conectores se (l. 12), mas (l. 14) 
e como (l. 22), respectivamente.  

 
(A) condição – concessão – casualidade. 
(B) comparação – oposição – casualidade. 

(C) condição – oposição – comparação. 

(D) comparação – conclusão – concessão. 
(E) condição – conclusão – comparação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 06 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 A tia Benvinda convidou duas amigas, a tia Flor e a 
tia Amada, para uma visita. Como era muito esquecida 
(como as amigas, aliás), pediu ao filho, Moise, que 
anotasse num papelzinho o que tinha de servir. 
“Comece com café”, anotou Moise. “Siga com as 
cerejas, queijos e por fim os doces”. 
 Chegaram as visitas, conversaram um pouco, e tia 
Benvinda foi até a cozinha. Olhou no papelzinho, viu 
que tinha de servir café e voltou com o café. Tomaram 
café, conversaram mais um pouco, tia Benvinda 
recolheu as xícaras, foi até a cozinha e olhou de novo 
o papelzinho: “Comece com o café...”. De modo que 
trouxe café. Tomaram café, conversaram, de novo 
a anfitriã foi até a cozinha e... mais café. Assim se 
passou a tarde. 
 Finalmente, as duas idosas levantaram-se, despe-
diram-se e se foram. No caminho, tia Flor comentou 
com tia Amada: 
 – Que jeito grosseiro de receber tem essa Benvinda! 
Nem nos serviu café! 
 Ao que a outra a olhou com surpresa: 
 – Benvinda? Benvinda _______? E quando a 
_______? 
 Neste meio tempo, Moise chegou à casa da mãe e 
perguntou como havia sido o encontro. 
 – Não vale a pena preparar tanta coisa – foi a 
resposta. – As visitas nem apareceram. 

 
Extraído e adaptado de: SCLIAR, M.; FINZI, P. ELIAHU, T. 
Humor Judaico: do éden ao divã. São Paulo: Shalom, 1990. 

 
 

06. Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas das linhas 22 e 23. 

 
(A) dissestes – vistes 
(B) dissesse – viste 

(C) disseste – viste 
(D) dissesse – visse 

(E) disseste – vistes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
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07. Considere as afirmações a seguir sobre o emprego de 
sinais de pontuação no texto. 

 
I - A vírgula imediatamente após cerejas (l. 06) é 

usada pela mesma razão que a vírgula imediata-
mente após levantaram-se (l. 16). 

II - As reticências da linha 14 poderiam ser substituí-
das por etc. 

III - A vírgula imediatamente após caminho (l. 17) é 
usada pela mesma razão que a vírgula imediata-
mente após tempo (l. 24). 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 

08. A conjunção como (l. 02) tem um valor 
 

(A) comparativo. 
(B) concessivo. 

(C) conclusivo. 
(D) causal. 

(E) condicional. 
 

09. Assinale alternativa com palavra que, ao ser passada 
para o plural, exige mais do que o simples acréscimo 
da letra s no final. 

 
(A) papelzinho (l. 04) 
(B) café (l. 09) 

(C) anfitriã (l. 14) 
(D) surpresa (l. 21) 

(E) coisa (l. 26) 
 

10. Assinale a alternativa em que a palavra exerce no texto 
a função de conjunção integrante. 

 
(A) que (l. 04) 

(B) que (l. 09) 
(C) que (l. 12) 

(D) Que (l. 19) 

(E) que (l. 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Conforme a Constituição Federal, a República Federativa 
do Brasil 

 
(A) é formada pela união dos governos estaduais, das 

câmaras municipais e dos territórios. 
(B) não é integrada pelo Distrito Federal. 

(C) é uma república preponderantemente unitária.  

(D) tem como fundamentos os valores sociais do traba-
lho e da livre iniciativa. 

(E) representa o país do qual emana todo o poder. 
 

12. Conforme a Constituição Federal, assinale a afirmativa 
que NÃO contempla um princípio sobre o qual se 
baseia o ensino no país.  

 
(A) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

o pensamento, a arte e o saber, nos termos 
estabelecidos pelas diretrizes traçadas pelo Minis-
tério da Educação. 

(B) Gestão democrática do ensino público, na forma 
da lei. 

(C) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais. 

(D) Igualdade de condições para o acesso e a perma-
nência na escola. 

(E) Piso salarial profissional nacional para os profis-
sionais da educação escolar pública, nos termos 
de lei federal. 

 

13. Conforme a Constituição Federal, considere as afirma-
tivas abaixo. 

 
I - A investidura em qualquer cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei.  

II - O direito de greve do servidor público prescinde 
de termos e limites definidos em lei específica.  

III - As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III. 
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14. Conforme a Lei Federal n. 8.112/1990, considere as 
afirmativas abaixo. 

 
I - O servidor ocupante de cargo em comissão ou 

de natureza especial poderá ser nomeado para 
exercício interino, em outro cargo de confiança, 
sem prejuízo das atribuições que momentanea-
mente ocupe, hipótese em que poderá acumular as 
remunerações. 

II - No ato da posse, o servidor apresentará declaração 
de bens e valores que constituem seu patrimônio 
e declaração quanto ao exercício ou não de outro 
cargo, emprego ou função pública.  

III - As universidades e instituições de pesquisa científica 
e tecnológica federais não poderão prover seus 
cargos com professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

15. Conforme a Lei Federal n. 8.112/1990, considere 
as afirmativas abaixo no que se refere à posse em 
cargo público. 

 
I - A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo 

termo, no qual deverão constar as atribuições, os 
deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes 
ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados 
unilateralmente, por qualquer das partes, ressal-
vados os atos de ofício previstos em lei. 

II - A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados 
da publicação do ato de provimento. 

III - Só haverá posse nos casos de provimento de cargo 
por nomeação, acesso e ascensão.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Conforme a Lei Federal n. 8.112/1990, considere as 
afirmativas abaixo. 

 
I - A posse em cargo público independe de prévia 

inspeção médica oficial.  
II - Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada 

em razão das atribuições pertinentes aos respec-
tivos cargos, respeitada a duração máxima do 
trabalho semanal de quarenta horas e observados 
os limites mínimo e máximo de seis horas e oito 
horas diárias, respectivamente. 

III - O servidor investido em cargo em comissão só 
perderá o cargo em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado ou de processo adminis-
trativo disciplinar no qual lhe seja assegurada 
ampla defesa.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 

 

17. Conforme a Lei Federal n. 11.091/2005, considere 
as afirmativas abaixo. 

 
I - Será instituído Incentivo à Qualificação ao servidor 

que possuir educação formal superior ao exigido 
para o cargo de que é titular, na forma de regu-
lamento.  

II - Na contagem do interstício necessário à Progres-
são por Mérito Profissional, não será aproveitado 
o tempo computado desde a última progressão.  

III - O interstício para Progressão por Mérito Profissional 
na Carreira é de 20 (vinte) meses contados da 
posse.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III.    
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18. Conforme o Decreto n. 5.707/2006, considere as afirma-
tivas abaixo quanto à Política Nacional de Desenvolvi-
mento de Pessoal.  

 
I - É implementada exclusivamente pelos órgãos e 

entidades da administração pública federal direta, 
dela ficando excetuadas a autárquica e a funda-
cional, devido às suas peculiaridades estatutárias.  

II - Entre as suas finalidades, encontra-se a melhoria 
de eficiência, eficácia e qualidade dos serviços 
públicos prestados ao cidadão que, nos termos do 
regulamento, deve ser alcançada independente-
mente da racionalização e efetividade dos gastos 
com capacitação do servidor. 

III - Tem como uma de suas diretrizes incentivar e 
apoiar o servidor público em suas iniciativas de 
capacitação voltadas para o desenvolvimento das 
competências institucionais e individuais. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III.    

 

19. Conforme o Decreto n. 5.824/2006, considere as 
afirmativas abaixo quanto ao Incentivo à Qualificação. 

 
I - O servidor o receberá, independentemente de 

requerimento, mediante a apresentação de diploma 
que comprove a graduação em curso de nível 
superior, com efeitos financeiros a partir da for-
matura e, nesse caso, deverá ser movimentado 
para cargo compatível com a nova escolaridade. 

II - Em nenhuma hipótese, poderá haver redução do 
percentual percebido pelo servidor. 

III - Em homenagem ao princípio da simetria, os percen-
tuais para a sua concessão serão sempre iguais e 
serão corrigidos semestralmente, segundo os índi-
ces de correção aplicáveis aos salários dos servi-
dores públicos.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 

20. Conforme o Decreto n. 5.825/2006, a elaboração do 
Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano 
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação observará, entre outros princípios e dire-
trizes, a  

 
I - cooperação técnica entre as instituições públicas 

de ensino e as de pesquisa e dessas com o Minis-
tério da Educação. 

II - corresponsabilidade do dirigente da Institui-
ção Federal de Ensino (IFE), dos dirigentes das 
unidades acadêmicas e administrativas, e da área 
de gestão de pessoas pela gestão da carreira e do 
Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do 
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação. 

III - adequação do quadro de pessoal às demandas 
institucionais. 

 
Quais alternativas estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 
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21. O fígado, que é o maior órgão sólido do corpo, desem-
penha inúmeras funções, entre elas a 

 
(A) síntese de fatores de coagulação. 

(B) excreção de glicogênio. 
(C) armazenamento de bilirrubina. 

(D) degradação de sais minerais. 

(E) produção de hormônios.  
 

22. No que se refere ao Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, capítulo II – Dos Direitos, considere 
as seguintes determinações. 

 
I - Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 

profissional, cultural e à defesa dos legítimos inte-
resses da classe. 

II - Proteger o cliente contra danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência por parte 
de qualquer membro da equipe de saúde. 

III - Participar de movimentos reivindicatórios por 
melhores condições de assistência, de trabalho e 
de remuneração. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I.  
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 

 

23. Ascite é o acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. 
O procedimento para drenagem de ascite é denomi-
nado 

 
(A) toracocentese. 

(B) diérese. 

(C) paracentese. 
(D) embolização. 

(E) fibrinólise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. No que se refere ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), 
considere as manifestações clínicas abaixo. 

 
I - Fraqueza ou adormecimento de um membro ou 

de um lado do corpo, com dificuldade ou impossi-
bilidade de movimentá-lo. 

II - Alteração da linguagem, com fala arrastada ou 
impossibilidade de expressar-se ou entender o 
que é dito. 

III - Dor de cabeça súbita, sem causa aparente, seguida 
de vômitos, sonolência ou coma. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I.  
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III.  
(E) I, II e III. 

 

25. A tuberculose torna-se cada vez mais endêmica, 
especialmente nos países em desenvolvimento. Em 
relação a essa doença, é correto afirmar que 

 
(A) populações de classe média são consideradas 

grupos de alta incidência, por viverem em áreas 
desenvolvidas e com alta tecnologia. 

(B) sua disseminação pode ser evitada através do 
tratamento continuado com antibióticos e antineo-
plásicos. 

(C) em geral, o tratamento com doses adequadas e 
combinações de antibióticos pode tornar o paciente 
não infectante no prazo de um a três anos. 

(D) após o tratamento, a doença pode permanecer 
adormecida por muitos anos nos pacientes, com 
risco de se reativar, causando doença avançada e 
disseminação para outras pessoas. 

(E) a obesidade e a falta de exercícios físicos são 
agentes estressores que podem reativar as bolsas 
adormecidas e encapsuladas do bacilo. 

 

26. No que se refere ao câncer de mama, considere os 
fatores de risco abaixo. 

 
I - Menarca tardia e menopausa precoce em compa-

ração com a população local. 
II - Câncer de mama anterior ou evidência por biópsia 

de hiperplasia atípica. 
III - Nunca ter completado uma gestação ou ter tido a 

primeira gestação em idade avançada. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I.  
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III. 
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27. As afirmativas abaixo dizem respeito à Norma Regu-
lamentadora – NR 32, que tem por finalidade estabe-
lecer as diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde. Assinale V 
(verdadeiro) ou F (Falso) ao lado de cada afirmativa. 

 
(  ) Todo trabalhador com possibilidade de exposição 

a agentes biológicos deve utilizar vestimenta de 
trabalho adequada e em condições de conforto. 

(  ) Devem ser determinadas as jornadas de trabalho 
mínimas e máximas a serem cumpridas pelos 
profissionais de saúde nas instituições. 

(  ) O empregador deve assegurar capacitação aos 
trabalhadores, que deve ser ministrada durante a 
jornada de trabalho, antes do início das atividades 
e de forma continuada. 

(  ) Devem ser estabelecidas normas regulamentadoras 
para pesquisas envolvendo seres humanos e para a 
reutilização de embalagens de produtos químicos. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente os 
parênteses de cima para baixo. 

 
(A) F – V – V – V. 

(B) V – V – V – F. 

(C) V – F – V – F. 
(D) F – V – F – F. 

(E) V – F – F – V. 
 

28. A Portaria n.º 1.823, de 23 de agosto de 2012, que 
institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e 
da Trabalhadora, tem como objetivo 

 
(A) promover ações de saúde que contribuam signi-

ficativamente para a compreensão da realidade 
singular masculina, nos seus diversos contextos 
socioculturais e político-econômicos. 

(B) identificar atividades produtivas da população 
trabalhadora e situações de risco à saúde dos 
trabalhadores no território. 

(C) definir critérios técnicos adequados para o funcio-
namento e a avaliação dos serviços públicos e 
privados que atuam em diversos níveis da atenção 
oncológica. 

(D) implantar ações de prevenção e cuidados espe-
cíficos, com prioridade para o desenvolvimento 
integral da adolescência, em particular, quanto à 
saúde mental, agravos psicossociais e ao uso de 
álcool e outras drogas. 

(E) contribuir para a formação integral dos estudantes 
por meio de ações de promoção, prevenção e 
atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento 
das vulnerabilidades que comprometem seu pleno 
desenvolvimento. 

 
 
 

29. Em relação à NR-32, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 

(A) São situações de exposição para a saúde do 
profissional: riscos biológicos; riscos químicos; 
de radiação ionizante e outros.  

(B) Todo recipiente contendo produto químico, mani-
pulado ou fracionado, deve ser identificado, de 
forma legível, por etiqueta, especificando o nome 
do produto, composição química, sua concentração, 
data de envase e de validade, e o nome do 
responsável pela manipulação ou fracionamento. 

(C) Todos os Trabalhadores da Saúde, exceto os que 
estão atuando na área do Ensino e Pesquisa, 
embora desenvolvam atividades na área hospi-
talar, devem obedecer às normas dessa NR. 

(D) Todos os trabalhadores com possibilidade de 
exposição a agentes biológicos devem utilizar 
vestimenta de trabalho adequada e em condições 
de conforto. 

(E) Os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, 
descartáveis ou não, deverão estar à disposição, 
em número suficiente, nos postos de trabalho, de 
forma que seja garantido o imediato fornecimento 
ou reposição.  

 

30. Quanto à região adequada para a coleta de sangue na 
verificação da glicemia com fita (hemoglicoteste – HGT), 
considere os cuidados abaixo. 

 
I - Coletar a gota de sangue nas faces laterais dos 

dígitos. 

II - Evitar introduzir a agulha ou lanceta na polpa 
digital ou na região central do calcâneo. 

III - Evitar coletar a gota de sangue nas faces laterais 
dos calcâneos. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I.  
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III. 
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31. As afirmativas a seguir referem-se ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), estabelecido na Constituição Federal 
de 1988. 

 
I - Uma das competências do SUS é a fiscalização e 

a inspeção de alimentos, incluindo o controle do 
seu teor nutricional, bem como de bebidas e 
águas para consumo das pessoas. 

II - As ações e serviços de saúde são considerados de 
relevância pública, e sua execução deve ser feita 
diretamente pelo poder público ou através de 
terceiros. 

III - A participação da comunidade é uma das diretrizes 
previstas para organização da rede de serviços de 
saúde regionalizada e hierarquizada. 

IV - No financiamento do SUS, está prevista a desti-
nação de recursos públicos para auxílios ou sub-
venções às instituições privadas com fins lucrativos. 

V - Não compete ao SUS ordenar a formação de 
recursos humanos na área de saúde. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, II e IV. 
(C) Apenas I, IV e V. 
(D) Apenas II, III e V. 
(E) Apenas III, IV e V. 

 

32. A segurança do paciente é um dos temas mais 
discutidos, na atualidade, nos serviços de saúde. É 
INCORRETO afirmar que 

 
(A) envolver os pacientes e familiares nas ações de 

segurança do paciente é um dos objetivos do 
Programa Nacional de Segurança do Paciente. 

(B) a redução da incidência de úlceras por pressão é 
uma das metas internacionais de segurança do 
paciente.  

(C) a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou a 
Aliança Mundial para a Segurança do Paciente em 
2004. 

(D) o segundo desafio global lançado pela OMS foi 
“Cirurgias Seguras Salvam Vidas”, com o objetivo 
de implementar listas de verificação de segurança 
cirúrgica. 

(E) evento adverso é o incidente que resulta em dano 
ao paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Quedas de pacientes são consideradas eventos adversos 
e podem resultar em graves danos. Elas podem 
acontecer tanto no ambiente hospitalar quanto no 
domicílio do paciente. Assinale a alternativa que 
NÃO apresenta fatores de risco para quedas. 

 
(A) Uso de medicamentos benzodiazepínicos, antiarrít-

micos, anti-histamínicos, antipsicóticos e diuréticos. 
(B) Acidente vascular cerebral prévio, convulsão, 

síncope, dor intensa, baixo índice de massa corpó-
rea e insônia.  

(C) Necessidade de dispositivo de auxílio à marcha, 
fraqueza muscular e articular. 

(D) Fatores psicocognitivos, como declínio cognitivo, 
depressão e ansiedade.   

(E) Comprometimento sensorial da olfação e gustação. 
 

34. Os registros de enfermagem documentam as ações 
dos profissionais de enfermagem na assistência ao 
paciente. Com relação a esse procedimento/atividade, 
é correto afirmar que 

 
(A) no início do seu turno de trabalho, para evitar 

esquecimentos, o profissional de enfermagem 
deve registrar todos os cuidados que executará 
junto ao paciente. 

(B) o profissional deve documentar as próprias ações 
no cuidado ao paciente, bem como aquelas prati-
cadas por seu colega. 

(C) o registro deve conter informações subjetivas 
fornecidas pelo paciente, familiares ou mesmo 
por outro profissional da equipe, registradas 
entre aspas. 

(D) nome legível e número do COREN-RS são os dois 
elementos obrigatórios na finalização de um registro 
de enfermagem.  

(E) o registro deve ser realizado, unicamente, de 
forma manual, escrito a tinta e não a lápis, no 
prontuário do paciente. 

 

35. O Código de Ética da Enfermagem prevê a aplicação 
de penalidades, pelos Conselhos Federal e Regional 
de Enfermagem, quando da caracterização de infração 
ética e disciplinar. As penalidades a seguir estão 
previstas no referido Código, EXCETO 

 
(A) advertência verbal. 
(B) advertência escrita. 

(C) multa. 

(D) censura. 
(E) suspensão do exercício profissional. 
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36. O período pós-parto, denominado de puerpério, é um 
momento especial na vida da mulher. No que se refere 
a esse período, considere os cuidados de enfermagem 
abaixo. 

 
I - Verificar presença de queixas de dor no baixo 

ventre, febre e lóquios com odor fétido. 
II - Observar a formação do vínculo entre a mãe e o 

filho. 

III - Avaliar a mamada, verificando o adequado posicio-
namento e a pega da aréola. 

IV - Esclarecer à paciente que o retorno à atividade 
sexual deve ocorrer 60 dias após o parto. 

V - Verificar manifestação de blues pós-parto. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, IV e V. 
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas I, II, III e V.  
(E) Apenas II, III, IV e V. 

 

37. A higienização das mãos é reconhecida como uma das 
práticas mais importantes no contexto dos serviços de 
saúde para prevenir infecções. Com relação a essa 
prática, é INCORRETO afirmar que 

 
(A) pode ser realizada com água e sabonete líquido 

ou com solução alcoólica. 

(B) deve ser realizada antes de contato com o paciente 
e da realização de procedimentos assépticos e 
após risco de exposição a fluidos corporais, contato 
com o paciente e com as áreas próximas a ele. 

(C) a OMS instituiu, em 2007, o dia 5 de maio para 
comemorar o “Dia Mundial de Higiene de Mãos”. 

(D) a técnica de higienização com água e sabonete 
líquido deve ter de 40 a 60 segundos de duração. 

(E) na presença de oleosidade, suor e sujidade, 
recomenda-se a utilização de solução alcoólica 
para melhor remoção dos micro-organismos. 

 

38. A humanização é uma política pública que transversa-
liza as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS. 
Assinale a alternativa que NÃO diz respeito à humani-
zação do SUS. 

 
(A) Valorização dos usuários, trabalhadores e gestores 

no processo de produção de saúde. 

(B) Aumento do grau de responsabilidade do Estado 
na produção de saúde. 

(C) Construção de conexões solidárias e de participação 
coletiva na gestão em saúde. 

(D) Proposição de um trabalho coletivo, almejando 
um atendimento mais acolhedor, ágil e resolutivo. 

(E) Qualificação da ambiência, aprimorando as condi-
ções de trabalho e de atendimento. 

39. Com relação à atenção à saúde da criança, é correto 
afirmar que 

 
(A) o processo educativo para controle esfincteriano 

deve iniciar aos 12 meses. 
(B) a criança dorme, em média, oito horas por dia, 

por volta dos dois anos de idade. 

(C) entre três e quatro anos de idade, observa-se que a 
criança é capaz de se vestir com auxílio.  

(D) o hábito de sucção de chupeta e mamadeira 
contribui para a saúde bucal da criança de zero a 
três anos de idade. 

(E) choques elétricos estão entre as causas frequentes 
de acidentes com crianças de zero a seis meses de 
idade. 

 

40. O aleitamento materno, isoladamente, é capaz de 
nutrir de forma adequada a criança até os seis meses 
de vida. Em relação a esse tema, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 

 
(A) A prevalência do aleitamento materno exclusivo 

entre crianças de zero a três meses é alta, no Brasil. 
(B) O aleitamento materno é contraindicado quando a 

mãe utiliza medicamentos antineoplásicos. 
(C) A involução uterina acelerada e a redução da 

hemorragia uterina pós-parto são alguns dos 
benefícios do aleitamento para a mãe. 

(D) O aleitamento materno diminui a morbidade rela-
cionada a infecções e reduz o risco de asma e 
sibilos recorrentes no bebê. 

(E) A redução da ocorrência de obesidade e a contri-
buição positiva para o desenvolvimento intelectual 
são benefícios do aleitamento materno para o bebê. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


