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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto 
abaixo. 

Em vez de TV, pediatras sugerem música e 
leitura para distrair o bebê 
 
 Televisão, celular e outros eletrônicos já fazem 
parte do cotidiano e, muitas vezes, são disponibilizados 
pelos pais para crianças bem pequenas. Embora a 
diversão pareça inofensiva, ela divide opiniões. No 
Brasil, há pediatras que seguem recomendação da 
Academia Americana de Pediatria de que crianças 
com menos de dois anos não devem ser expostas ___ 
TV. Outros médicos dizem que não há estudos que 
comprovem que o uso desses equipamentos faça mal. 
 Segundo especialistas, a visão da criança só fica 
completa aos seis meses. Antes disso, ela só vê 
imagens borradas. Entretanto, mesmo antes de ter a 
visão formada, desenhos bem coloridos e imagens em 
movimento chamam a atenção do bebê. Segundo 
Filumena Gomes, pediatra do Hospital das Clínicas de 
São Paulo, se antes dos dois anos não é recomendado 
que a criança veja TV, a partir dos dois, ela explica, é 
importante que os pais fiquem atentos ao conteúdo 
do programa ___ que o filho está assistindo: “Sabe-se 
que cerca de 70% dos bebês assistem ___ televisão, 
geralmente com conteúdo impróprio. A criança se 
distrai devido aos múltiplos estímulos sonoros, visuais e 
de movimento, mas ainda não tem discernimento do 
que está vendo. Para crianças de dois a quatro a-
nos, o tempo de tela deve ser limitado a menos de 
uma hora por dia”, diz.  
 O pediatra José Gabel recomenda que se leia ou se 
coloque música para distrair a criança em substituição 
à TV: “Os pais ajudam a estabelecer bases mais forta-
lecidas para a construção das habilidades de linguagem 
do bebê por meio desses dois passatempos. Os adultos 
devem tentar se concentrar em atividades que 
estimulem os sentidos, como ver, sentir, tocar e ouvir 
coisas diferentes”, afirma.  

 
 

Adaptado de: Em vez de TV, pediatras sugerem música 
e leitura para distrair o bebê  
(Priscila Tieppo, http://mulher.uol.com.br/gravidez-e-
filhos/noticias/redacao/2014/10/05/em-vez-de-tv-
pediatras-sugerem-musica-e-leitura-para-distrair-o-
bebe.htm).  
Acessado em 21 de outubro de 2014. 

 
 

01. Qual alternativa preenche corretamente as lacunas 
das linhas 07, 19 e 20 do texto? 

 
(A) à – à – a  
(B) a – à – à  
(C) à – à – à  
(D) à – a – à 
(E) a – à – a  

 
 

02. Assinale a alternativa que apresenta uma versão 
modificada da frase Televisão, celular e outros 
eletrônicos já fazem parte do cotidiano e, muitas 
vezes, são disponibilizados pelos pais para 
crianças bem pequenas (l. 01-03), sem alteração 
significativa em seu sentido. 

 
(A) Os pais disponibilizam televisão, celular e outros 

eletrônicos que, desde sempre, fazem parte do 
cotidiano de crianças bem pequenas. 

(B) Televisão, celular e outros eletrônicos que, muitas 
vezes, fazem parte do cotidiano, disponibilizados 
pelos pais para crianças já bem pequenas. 

(C) Os pais muitas vezes disponibilizam televisão, 
celular e outros eletrônicos que já fazem parte do 
cotidiano a crianças bem pequenas. 

(D) Televisão, celular e outros eletrônicos são dispo-
nibilizados muitas vezes pelos pais para crianças 
bem pequenas que já fazem parte do cotidiano. 

(E) Os pais de crianças bem pequenas muitas vezes 
disponibilizam televisão, celular e outros eletrônicos 
para seus filhos que fazem parte do cotidiano. 

 

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

 
(  ) A palavra Embora (l. 03) está sendo usada com 

uma ideia adversativa. 
(  ) A palavra Entretanto (l. 12) está sendo usada 

com uma ideia adversativa.  
(  ) A palavra Segundo (l. 14) está sendo usada com 

uma ideia conformativa.  
 

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

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

 

04. Considere as afirmações abaixo. 
 

I - A oração que não há estudos que comprovem 
que o uso desses equipamentos faça mal 
(l. 08-09) desempenha a função sintática de 
objeto direto. 

II - A oração que a criança veja TV (l. 17) desem-
penha a função sintática de complemento nominal.  

III - A oração que se leia (l. 27) desempenha a 
função sintática de objeto direto. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

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. 
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05. Assinale a única alternativa que apresenta uma ideia 
que NÃO pode ser depreendida a partir da leitura do 
texto. 

 
(A) É importante que os pais se certifiquem de que 

aquilo que a criança vê na TV, a partir dos dois 
anos especialmente, seja apropriado para ela. 

(B) Por não haver estudos que comprovem que o uso 
de eletrônicos faça mal, há médicos que aconse-
lham a exposição do bebê a desenhos coloridos e 
imagens em movimento. 

(C) A música e a leitura podem ser boas alternativas 
à TV, especialmente porque auxiliam no desen-
volvimento da linguagem infantil. 

(D) Muitas crianças bem pequenas acabam vendo 
programas com conteúdo impróprio para a sua 
idade na TV. 

(E) Apesar de equipamentos eletrônicos como a TV e 
o celular fazerem parte de nosso dia a dia, há 
médicos que não aconselham que a criança 
menor de dois anos seja exposta a eles. 

 

06. Uma pessoa faz um único investimento de R$ 3.000,00 
em uma aplicação financeira que rende juros simples 
anualmente. Se o saldo dessa aplicação, após cinco 
anos, é de R$ 3.900,00, a taxa anual de juros é de 

 
(A) 6%. 
(B) 7%. 

(C) 8%. 
(D) 9%. 

(E) 10%. 
 
 
 
 
 
 

07. Um banco oferece aos seus clientes um tipo de apli-
cação financeira na qual o investimento rende juros 
compostos de 8% ao ano, com capitalização anual. Se 
uma pessoa fizer um único investimento de R$ 
20.000,00, após dois anos o saldo nessa aplicação se-
rá de 

 
(A) R$ 21.600,00. 
(B) R$ 23.238,00. 

(C) R$ 23.328,00. 
(D) R$ 23.400,00. 

(E) R$ 23.628,00. 
 
 
 
 
 
 
 

08. Considere a situação a seguir: 
 

O Banco 1 oferece taxa de juros de 5,5% ao ano, e o 
Banco 2 oferece taxa de juros de 6,5% ao ano, ambas 
capitalizadas anualmente. Uma pessoa pretende aplicar 
uma parte de R$ 12.000,00 no Banco 1 e a outra parte 
no Banco 2. Quanto deve ser depositado no Banco 1 e 
no Banco 2, respectivamente, para que ao final de 
um ano os rendimentos de ambos sejam iguais? 

 
(A) R$ 6.100,00 e R$ 5.900,00. 

(B) R$ 6.200,00 e R$ 5.800,00. 

(C) R$ 6.300,00 e R$ 5.700,00. 
(D) R$ 6.400,00 e R$ 5.600,00. 

(E) R$ 6.500,00 e R$ 5.500,00. 
 
 
 
 
 
 

09. Considere uma aplicação financeira que rende 10% 
de juros acumulados, com capitalização semestral. 
Aplicando uma única vez R$ 30.000,00, ao final de 
dois anos, o rendimento dessa aplicação será de 

 
(A) R$ 9.900,00. 

(B) R$ 9.930,00. 
(C) R$ 12.923,00. 

(D) R$ 13.923,00. 
(E) R$ 13.930,00. 

 
 
 
 
 
 
 

10. O investimento de R$ 5.000,00 em uma aplicação 
financeira, cuja taxa anual de juros compostos é capita-
lizada semestralmente, resulta, ao final de um ano, 
em um saldo de R$ 7.200,00. Com essas condições, a 
taxa anual de juros é de 

 
(A) 44%. 
(B) 40%. 

(C) 22%. 
(D) 20%. 

(E) 14%. 
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11. Considere a planilha Excel abaixo contendo as datas das reuniões do conselho diretor do HCPA para 2014. 
 

 
 

Para obter-se, na coluna B, o número de dias de diferença entre reuniões consecutivas a partir das datas regis-
tradas na coluna A, foram realizados os seguintes procedimentos: digitar, na célula B5, uma fórmula, formatar 
essa célula com formato de número com 0 (zero) casas decimais, copiar e colar a referida fórmula para a célula 
B6 até B15. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula a ser utilizada na célula B5. 

 
(A) =A5-A4 
(B) =DATA(A5)-DATA(A4) 

(C) =DATA.VALOR(A5)-DATA.VALOR(A4) 
(D) =DATA.VALOR(ANO(A5);MÊS(A5);DIA(A5))- =DATA.VALOR(ANO(A4);MÊS(A4);DIA(A4)) 

(E) =(ANO(A5)-ANO(A4))*365+(MÊS(A5)-MÊS(A4))*30+DIA(A5)-DIA(A4) 
 

Instrução: Para responder às questões 12 e 13 considere a planilha Excel a seguir, contendo dados de compra de produtos. 
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12. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamen-
te, a fórmula a ser utilizada na célula D3 e copiada 
nas células D4 a D11 para obter o valor do gasto total 
com cada item (produto da quantidade pelo valor uni-
tário), e a fórmula a ser digitada na célula D12 para 
obter o valor do gasto total com todos os itens. 

 
(A) =B$3*C$3 e =SOMA(D3:D11) 
(B) =$B3*$C3 e =SOMA(D3;D11) 

(C) =B3*C3 e =SOMA(D3:D11) 
(D) =B3*C3 e =SOMA(D3;D11) 

(E) =$B$3*$C$3 e =SOMA(D3:D11) 
 

13. Na célula A12 foi digitada a seguinte fórmula:  
=PROCV("RELOGIO DE PAREDE";A3:D11;2) 

 
Como consequência, que resultado aparece na tela? 

 
(A) RELOGIO DE PAREDE 
(B) 99 

(C) 16,00 

(D) 1.584,00 
(E) #N/D 

 

14. Um documento criado no Microsoft Word 2010 que utiliza o estilo “Padrão (Preto e Branco)” contém o sumário gerado 
de forma automática exibido na figura abaixo. 

 

 
 

Para que o sumário tenha sido gerado de acordo com a figura, qual o estilo aplicado, no corpo do documento, ao 
texto “Lista de atividades”?  

 
(A) Citação. 

(B) Subtítulo.  

(C) Sumário. 
(D) Título 2. 

(E) Referência Intensa. 
 

15. Considere as seguintes assertivas a respeito de listas 
numeradas ou de listas com marcadores do Microsoft 
Word 2010. 

 
I - As listas numéricas possuem necessariamente 

apenas um nível hierárquico. 

II - As listas com marcadores podem ser classificadas 
em ordem alfabética, de forma total ou parcial. 

III - As listas numeradas podem iniciar com valor dife-
rente de um (1). 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
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16. Quanto à existência de estoque em uma organização, 
considere as justificativas abaixo. 

 
I - Abastecer os canais de distribuição. 

II - Equacionar demanda com a capacidade de aten-
dimento. 

III - Reduzir custos de aquisição e transporte. 
 

Quais estão corretas?  
 

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

 

17. Quanto a falhas no planejamento de estoque, consi-
dere as afirmações abaixo. 

 
I - Variações não previstas de demanda. 
II - Problemas não previstos no sistema de transporte 

da organização. 

III - Erro técnico do próprio planejamento do abaste-
cimento. 

 
Quais podem causar falhas no planejamento de 
estoque?  

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

 

18. O estoque é gerado em função das incertezas do 
tempo de entrega dos produtos adquiridos.  

 

O parágrafo acima refere-se a que tipo de estoque? 
 

(A) Estoque de segurança. 
(B) Lote econômico de compra. 
(C) Estoque marginal. 
(D) Estoque de produto acabado. 
(E) Estoque de recuperação. 

 

19. Um item com suposto código ACME3, que faz parte de 
um estoque de produtos em um hospital, possui um 
consumo médio diário de 30 unidades, e estoque de 
segurança de 60 unidades. O prazo de entrega do 
fornecedor é de 5 dias.  

 

Nessas circunstâncias, o ponto de pedido é 
 

(A) 120 unidades. 
(B) 150 unidades. 
(C) 160 unidades. 
(D) 200 unidades. 
(E) 210 unidades. 

20. Quanto à Gestão da Cadeia de Suprimentos, assinale 
os três tipos de logística que compõem a Logística 
Integrada de uma organização.  

 
(A) Logística de Transporte, Logística Interna e Logística 

de Estoque. 

(B) Logística de Abastecimento, Logística Interna e 
Logística de Distribuição. 

(C) Logística de Estoque, Logística Interna e Logística 
de Materiais. 

(D) Logística de Materiais, Logística Externa e Logística 
de Serviços. 

(E) Logística de Matérias, Logística Externa e Logística 
de Suprimentos. 

 

21. Com relação à gestão da cadeia de suprimentos, 
alguns insumos/produtos podem ser gerenciados 
pelo fornecedor. No que se refere aos benefícios 
desse sistema para a organização-cliente, considere as 
seguintes vantagens. 

 
I - Melhor gestão da demanda.  

II - Custo sempre menor da gestão do sistema. 
III - Melhor atendimento e fidelização do cliente. 

 
Quais se aplicam a esse sistema de gerenciamento? 

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

 

22. Na gestão de transportes, para obtenção dos custos de 
rotas, calculam-se os custos fixos e os custos variáveis. 

 

Considere os seguintes itens. 
 

I - Combustível 

II - Óleo 
III - Pneus 

IV - Lubrificação 
V - Depreciação do veículo 

 
Quais fazem parte do cálculo dos custos variáveis para 
um veículo tipo truck? 

 
(A) Apenas I e IV. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II, III e V. 
(D) Apenas I, II, III e IV. 
(E) I, II, III, IV e V. 
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23. No que se refere ao Sistema de Registro de Preço, 
considere as afirmações abaixo. 

 
I - É a modalidade de licitação mais vantajosa, 

pois, associada ao pregão, pode ser feita na forma 
presencial ou eletrônica, desburocratizando o 
sistema. 

II - É a modalidade de licitação mais vantajosa, pois, 
associada à concorrência, facilita a parceria com 
fornecedores, promovendo abastecimento contínuo, 
sem necessidade de adjudicação.  

III - É a modalidade de licitação mais vantajosa, pois, 
associada ao leilão, agiliza a aquisição de bens de 
consumo médico-hospitalar. 

 
Quais estão INCORRETAS, tendo em vista as moda-
lidades de licitação amparadas pela Lei nº 8.666, de 
1993? 

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

 

24. Na modalidade de licitação pregão, na forma eletrô-
nica, classificadas as propostas, o pregoeiro dará início 
à fase competitiva, quando então os licitantes poderão 
encaminhar lances, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico.  

 

Quanto a essa modalidade de licitação, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - No que se refere aos lances, o licitante será ime-

diatamente informado do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 

II - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

III - Serão aceitos dois ou mais lances iguais. 

IV - Durante a sessão pública, os licitantes serão infor-
mados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. O prazo de validade da ata de registro de preços não 
será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do 
art. 15, da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

Considere as afirmativas abaixo. 
 

I - É possível efetuar acréscimos nos quantitativos 
fixados pela ata de registro de preços, inclusive 
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65, da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

II - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema 
de Registro de Preços será definida nos instru-
mentos convocatórios, observado o disposto no 
art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

III - Os contratos decorrentes do Sistema de Registro 
de Preços não poderão ser alterados. 

IV - Os contratos decorrentes do Sistema de Registro 
de Preços deverão ser assinados no prazo de 
validade da ata de registro de preços. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

26. Segundo a Lei de Licitações, considere, abaixo, os 
serviços técnicos profissionais especializados. 
 
I - Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos 

ou executivos. 
II - Pareceres, perícias e avaliações em geral. 

III - Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 
financeiras ou tributárias. 

IV - Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras 
ou serviços. 

 
Quais são considerados serviços técnicos profissionais 
especializados? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III e IV. 
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27. Conforme o art. 45, da Lei nº 8.666, de 1993, quais 
os tipos de licitação na Administração Pública? 

 
(A) Menor Preço, Melhor Técnica, Mais Novo. 

(B) Menor Preço, Maior Volume, Menor Lucro. 
(C) Menor Preço, Melhor Técnica, Melhor Técnica e 

Preço. 

(D) Menor Preço, Melhor Técnica, Mais Antigo. 
(E) Menor Preço, Menor Volume, Mais Novo. 

 

28. A Lei nº 8.080/90, que regula as ações e serviços de 
saúde em todo o território nacional, define saúde 
como um direito fundamental do ser humano e define 
também o papel do Estado na garantia desse direito.  

 

Considere as seguintes medidas. 
 

I - Estabelecer condições que assegurem acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

II - Eximir pessoas, família, empresas e sociedade 
de obrigações quanto aos cuidados com a saúde. 

III - Reformular e executar políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças. 

 
Quais constituem dever do Estado, de acordo com a 
Lei nº 8.080/90? 

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

 

29. A Lei nº 8.080/90 estabelece, em caráter complementar, 
a participação da iniciativa privada no Sistema Único 
de Saúde (SUS). O objetivo dessa delimitação é 

 
(A) fazer com que as fundações mantidas pelo poder 

público possam vir a compor o SUS. 

(B) configurar o papel da iniciativa privada como algo 
que se acrescenta ou adiciona ao SUS. 

(C) inserir no SUS instituições públicas de pesquisa 
e produção de insumos, como medicamentos, 
sangue e hemoderivados. 

(D) reconhecer os serviços privados como parte inte-
grante do SUS. 

(E) ressaltar o papel majoritário dos serviços e ações 
privadas de saúde na constituição do SUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. No que se refere aos princípios doutrinários do SUS, 
considere as seguintes afirmações. 

 
I - Universalidade da assistência à saúde é entendida 

como regionalização e hierarquização da rede de 
serviços de saúde. 

II - Integralidade da assistência à saúde consiste em 
um conjunto de ações e serviços exigidos para cada 
caso, em todos os níveis de complexidade do 
sistema. 

III - Igualdade da assistência à saúde significa divul-
gação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

31. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regula-
menta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
Considere as afirmações a seguir sobre o processo 
de hierarquização do sistema. 

 
I - O acesso universal às ações e serviços de saúde 

se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se 
completa na rede regionalizada e hierarquizada, 
de acordo com a complexidade do serviço e o 
potencial de pagamento do usuário.  

II - Cabe exclusivamente ao Ministério da Saúde ofertar 
regionalmente as ações e os serviços de saúde. 

III - O acesso universal aos serviços de saúde será 
ordenado pela atenção primária e deve ser 
fundado na avaliação da gravidade do risco indi-
vidual e coletivo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
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32. As novas práticas de atenção à saúde são, cada vez 
mais, exercidas por equipes de profissionais, pressu-
pondo a integração dos mesmos em um fazer comum. 
No que se refere à Bioética, considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - Utiliza-se somente de conhecimentos de outras 

ciências. 
II - Cria um espaço de diálogo interdisciplinar. 

III - Aborda os novos problemas da saúde e da pesquisa 
em seres humanos de forma contemporânea. 

IV - Tem uma abordagem individualista, limitando-se 
a solucionar problemas isolados. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

33. O caso das células-tronco embrionárias humanas é 
exemplo de uma situação que conflitua elementos 
da ética, da moral e das leis. Para justificar o uso, 
pode-se verificar sua potencial utilidade para muitas 
pessoas que sofrem de doenças, hoje, incuráveis. 
Nesse contexto, considere as afirmações a seguir. 

 
I - A Ética não busca justificativas para as ações, 

apenas a sua praticidade. 

II - As regras morais baseiam-se em convicções 
próprias, sendo de abrangência regional e de 
curto prazo. 

III - As leis se aplicam de forma compulsória a uma 
determinada comunidade organizada e, por isso, 
variam entre os Estados.  

 
Quais estão corretas? 

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

34. Diego Gracia (2002) propõe dois diferentes processos 
decisórios em Bioética: o macrobioético e o microbioé-
tico. No que se refere a esses processos decisórios, 
assinale a afirmação correta. 

 
(A) O macrobioético depende da vontade geral, é 

uma decisão pública, através da via política. 

(B) O microbioético independe da vontade individual, 
é uma decisão privada e solitária.  

(C) O macrobioético depende da vontade individual, é 
uma decisão privada e solitária. 

(D) O microbioético depende da vontade geral, é uma 
decisão pública, através da via política. 

(E) Ambos são processos dependentes da vontade 
geral, independente do tipo de decisão adotada. 

 

35. Para Durant (1995), a Bioética é uma abordagem 
original da realidade biomédica, sendo, simultanea-
mente: secular, interdisciplinar, contemporânea, global 
e sistemática. Assinale a alternativa correta em rela-
ção ao significado desses conceitos. 

 
(A) A abordagem é secular e global, pois dela parti-

cipam as diferentes visões das 14 profissões da 
área da saúde. 

(B) A abordagem é contemporânea, pois a perspectiva 
religiosa não se encontra entre as visões conside-
radas. 

(C) A abordagem é sistemática, pois não se limita a 
solucionar problemas isolados. 

(D) A abordagem é interdisciplinar, pois não considera 
apenas a relação médico-paciente, incluindo os 
familiares entre os tomadores de decisão. 

(E) A abordagem é secular, pois a memória garante a 
precisão da objetividade. 

 

36. Cotidianamente, os profissionais de saúde são confron-
tados com dilemas éticos. Considerando a relação 
médico-paciente, a situação ideal na tomada de uma 
decisão seria aquela em que a decisão 

 
(A) é do paciente, o médico apenas a executa. 
(B) é solidária entre médico e paciente. 

(C) é do médico, sendo o paciente informado sobre a 
mesma. 

(D) é solidária entre médico e familiares, de modo que 
o paciente não se envolve no assunto. 

(E) respeita os interesses dos familiares e do Serviço 
de Saúde. 
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37. Segundo a NR-32, quanto à avaliação do local de 
trabalho e do trabalhador, o Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA), em sua fase de reco-
nhecimento, deve conter os itens abaixo, EXCETO  

 
(A) fontes de exposição e reservatórios. 

(B) finalidade e descrição do local de trabalho. 

(C) organização e procedimentos de trabalho. 
(D) descrição das atividades e funções de cada local 

de trabalho.  
(E) possibilidade de exposição. 

 

38. A relação contendo a identificação nominal dos traba-
lhadores, sua função, o local em que desempenham 
suas atividades e o risco a que estão expostos deve 
constar no 

 
(A) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA). 

(B) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupa-
cional (PCMSO). 

(C) Programa da Norma Regulamentadora 32 (NR-32). 

(D) Programa da Norma Regulamentadora 07 (NR-07). 
(E) Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI). 

 

39. Profissionais de saúde costumeiramente estão em 
exposição a agentes biológicos, cuja classificação de 
risco varia de 1 a 5.  

 

Os critérios hierarquizadores de risco são  
 
(A) risco individual para o trabalhador e de dissemi-

nação para a comunidade.  
(B) risco individual para o trabalhador e probabilidade 

de causar doença ao ser humano. 
(C) probabilidade de causar doença ao ser humano e 

existência de tratamento. 

(D) relação inversa entre o risco individual ao ser 
humano e probabilidade de causar doença ao ser 
humano. 

(E) relação inversa entre o risco individual ao ser 
humano e a existência de tratamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Compete ao empregador vedar ações que se referem 
à possibilidade de exposição acidental a agentes 
biológicos. Assinale a alternativa INCORRETA em 
relação a essas ações. 

 
(A) Utilização de pias de trabalho para fins diversos 

dos previstos. 

(B) Ato de fumar, uso de adornos e manuseio de 
lentes de contato nos postos de trabalho. 

(C) Consumo de alimentos e bebidas nos postos de 
trabalho. 

(D) Guarda de alimentos em locais não destinados para 
este fim. 

(E) Uso de calçados fechados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FAURGS – HCPA – Edital 03/2014  PS 63 – ANALISTA I (Coordenadoria de Suprimentos) 

 Pág. 12 

 

 

REDAÇÃO 

TEMA: 

 
A participação da mulher na renda familiar 

 
Conforme recente estudo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), publi-

cado no jornal O Estadão, em outubro de 2014, a mulher brasileira contribui com sua renda 
para 40,9% das despesas de casa. Por outro lado, a contribuição dos homens fica em torno 
de 59,1%. 

Considerando essas informações, elabore uma redação sobre o seguinte tema: conse-
quências da participação feminina na economia brasileira atual. Que repercussões 
essa participação gera para a sociedade como um todo? Quais vantagens e desvantagens 
dessa situação atual, considerando que, até há pouco tempo atrás, as mulheres pouco traba-
lhavam fora de casa e tinham alguma renda própria?  

Para desenvolver a sua redação, procure reunir ideias que o(a) auxiliem a produzir um 
texto argumentativo para responder às questões acima colocadas e permitam que você se 
posicione sobre o tema. O texto a ser elaborado caracteriza-se como uma dissertação, isto é, 
deve apresentar argumentação consistente em favor de um ponto de vista claramente explici-
tado. Além do caráter argumentativo, estarão sob avaliação aspectos de coerência e de 
coesão do texto, bem como a observância de expressão na norma culta escrita do português 
brasileiro. 
 

Sua redação deverá ter, no mínimo, 30 (trinta) e, no máximo, 60 (sessenta) linhas. 
Abaixo do limite de 30 (trinta) linhas, descontada a linha do título nesse cômputo, o 
texto receberá nota zero (0). A versão final do texto deverá ser escrita, preferencialmente, 
com caneta esferográfica de tinta azul, na folha própria para a redação, com letra legível, de 
tamanho regular. 
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EDITAL N.º 03/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS 

 

 

GABARITO APÓS RECURSOS 
 
 

 
PROCESSO SELETIVO 63 

 

ANALISTA I  

(Coordenadoria de Suprimentos) 

 

 

01. D  11. A  21. D  31. C 

02. C  12. C  22. D  32. B 

03. A  13. B  23. E  33. C 

04. E  14. D  24. D  34. A 

05. B  15. E  25. C  35. C 

06. A  16. E  26. E  36. B 

07. C  17. E  27. C  37. A 

08. E  18. A  28. D  38. B 

09. D  19. E  29. D  39. ANULADA  

10. B  20. B  30. B  40. E 
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