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Instrução: As questões 01 a 04 referem-se ao texto
abaixo.
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.

Ser contra o uso de bicicletas nas grandes cidades
é quase como ser contra o saneamento básico, a
liberdade de expressão ou o direito de ir e vir: humanamente inconcebível e socialmente abominável. O
aumento dos congestionamentos e a constante piora
da qualidade do ar posicionaram as bicicletas numa
espécie de olimpo metropolitano, onde também estão
as árvores centenárias, as lixeiras, os banheiros públicos e os cidadãos capazes de dar passagem. No mundo todo, as ciclovias tornaram-se sinônimo de civilidade
e um símbolo da esperança de que a vida urbana
pode ser mais simples e ____________.
São Paulo, a maior cidade brasileira, está implantando uma extensa rede de faixas exclusivas para
ciclistas. Até 2015, estão prometidos 400 quilômetros,
dos quais já foram entregues mais de 80 quilômetros.
Embora o mérito do projeto seja inquestionável,
pairam dúvidas sobre a forma como ele tem sido
implantado. Boa parte dessas ciclovias apresenta trechos de circulação na contramão dos carros, invade
espaços de pedestres ou é pontuada de obstáculos
como árvores, buracos e desníveis na pista. Há locais
em que elas ligam nada a lugar nenhum, e moradores
reclamam de não terem sido consultados sobre as
mudanças.
Prefeitos do mundo todo já se debruçaram sobre a
dificuldade de estabelecer uma convivência harmônica
entre os que caminham, os que pedalam, os que
dirigem e os que usam transporte público. Com maior
ou menor grau de sucesso, muitos recorreram à
implantação de ciclovias como parte da solução. O
que ficou demonstrado é que a empatia geral em
relação às bicicletas não se converte instantaneamente
em adesão ao transporte sobre duas rodas. Em outras
palavras, embora todo mundo ache uma boa ideia,
poucos são os que de fato pedalam.

02. Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras
trissílabas.
(A) bicicletas (l. 01), saneamento (l. 02) e humanamente (l. 03-04).
(B) aumento (l. 05), constante (l. 05) e qualidade
(l. 06).
(C) árvores (l. 08), lixeiras (l. 08) e banheiros
(l. 08).
(D) capazes (l. 09), ciclovias (l. 10) e símbolo
(l. 11).
(E) cidade (l. 13), ciclistas (l. 15) e prometidos
(l. 15).
03. Considere as afirmações abaixo.
I - Apesar de muitas pessoas serem favoráveis às
bicicletas, poucas as adotam como meio de
transporte.
II - As ciclovias implantadas na cidade de São Paulo
são todas feitas na contramão dos carros.
III- A implantação de ciclovias é parte da solução
para a questão do transporte.
Segundo o texto, quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

04. Se a palavra faixas (l. 14) fosse substituída por
estacionamentos, quantas outras palavras na frase
também sofreriam alteração?

Adaptado de BARROS, Mariana. Embora todo mundo seja a
favor das bicicletas, poucos são os que de fato pedalam.
Por que será?
http://veja.abril.com.br/blog/cidades-semfronteiras/2014/10/06/ciclovias/ Acessado em 23 de outubro de 2014.

(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
(E) Quatro.

01. Assinale a alternativa abaixo que completa corretamente a lacuna da linha 12.
(A) prazerosa
(B) prazeroza
(C) prazeiroza
(D) prazeirosa
(E) praserosa
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Instrução: As questões 05 a 10 referem-se ao texto
abaixo.
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.

Por que nós, humanos, temos cores de pele tão
diversas? Nossos ancestrais mais antigos tinham pele
clara, coberta de pelos escuros, igual a nossos parentes mais próximos, os chimpanzés. Mas foram perdendo os pelos do corpo. A pele clara ficou
_________ à radiação solar dos trópicos, onde viviam. Para sobreviverem a tanto sol, sua pele começou
a produzir melanina, pigmento que dá cor à pele e
que funciona como protetor contra os raios UV.
Só que os raios UV, tão nocivos por um lado, têm
também uma função importante: ativam a produção
da vitamina D, essencial para a formação dos ossos.
Tudo ia bem nos trópicos: a pele escura filtrava os
raios UV, mas mesmo assim a quantidade que atingia
a pele era suficiente para sintetizar a vitamina D. Até
que nossos ancestrais resolveram se aventurar pelo
mundo. Ao chegar em regiões frias, a pele escura
virou um sério problema: filtrando a pouca radiação
solar disponível, a pele não conseguia receber radiação
solar suficiente para a produção da vitamina D.
Naquele momento, a sobrevivência _________ uma
despigmentação da pele. Quanto menos radiação
solar tinha a região, mais despigmentada a pele tinha
de ser, para maximizar a produção da vitamina D.
E assim, como resultado da seleção natural, o ser
humano atingiu um equilíbrio: em regiões quentes, as
populações nativas têm pele escura; em regiões frias,
as populações nativas têm pele clara. Sempre com a
finalidade de proporcionar tanto fotoproteção quanto
síntese da vitamina D.

07. Assinale a alternativa correta, segundo o texto.
(A) Como resultado da seleção natural, quanto mais
fria a região, mais escura será a pele da população.
(B) Os chimpanzés possuem a pele escura coberta de
pelos.
(C) Nossos ancestrais mais antigos viviam nos trópicos.
(D) Os chimpanzés resolveram se aventurar pelo
mundo.
(E) Quanto mais clara a pele, maior a produção de
melanina.
08. Considere as afirmações abaixo.
I - Ao chegar em regiões com menos sol, a pele do ser
humano precisou se despigmentar para conseguir
produzir vitamina D.
II - Os raios UV possuem uma função importante
para o organismo humano.
III- A melanina protege a pele dos raios UV.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

09. Se a palavra pelos (l. 05) passasse para o singular,
quantas outras palavras na frase também sofreriam
alteração?

Adaptado de MANDEL, Lucia. Para que serve a cor da pele?
http://veja.abril.com.br/blog/estetica-saude/corpo/paraque-server-a-cor-da-pele/ Acessado em 24 de outubro de 2014.

(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.

05. Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna da linha 06.
(A) esposta

(E) Quatro.
10. Assinale a alternativa abaixo em que todas as palavras
pertencem à mesma classe gramatical.

(B) expoxta
(C) ezpossta
(D) espoxta

(A) humanos (l. 01), ancestrais (l. 02) e mais (l. 02).

(E) exposta

(B) temos (l. 01), tinham (l. 02) e têm (l. 10).
(C) Mas (l. 04), à (l. 06) e a (l. 07).

06. Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna da linha 21.

(D) frias (l. 17), escura (l. 17) e problema (l. 18).
(E) Naquele (l. 21), Quanto (l. 22) e assim (l. 25).

(A) demandava
(B) demandará
(C) demandasse
(D) demanda
(E) demandar
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Instrução: As questões 11, 12 e 13 referem-se ao texto
e à tabela abaixo.
Na embalagem de um pão integral, está impressa a
seguinte informação nutricional para uma porção de
50g:

Carboidratos
Proteínas
Fibra alimentar
Gorduras totais
Sódio

Quantidade
21g
10g
3g
0g
250mg

VD*
7%
13%
12%
0%
10%

* Valor Diário com base em uma dieta de 2.000kcal

11. A taxa percentual de proteínas presentes numa
porção de 50g é de
(A) 10%.
(B) 13%.
(C) 15%.
(D) 20%.
(E) 50%.
12. Se a embalagem contém ½kg de pão, a quantidade
de sódio presente nesse alimento é de
(A) 0,025g.
(B) 0,25g.
(C) 2,5g.
(D) 25g.
(E) 250g.
13. De acordo com a informação nutricional da embalagem
de pão, a quantidade de fibra alimentar a ser ingerida
diariamente para completar a dieta de 2.000kcal é de
(A) 3g.
(B) 10g.
(C) 12g.
(D) 21g.
(E) 25g.
14. Caixas de mantimentos de 50cm x 30cm x 25cm serão
armazenadas num depósito cúbico com capacidade de
1m3. O número máximo de caixas que poderão ser
armazenadas no depósito de uma única vez é de
(A) 22.
(B) 24.
(C) 26.
(D) 28.
(E) 30.
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15. Na etapa de desinfecção do procedimento de higienização de hortifrutigranjeiros, é recomendada a
imersão desses alimentos em solução clorada com
100 a 250ppm (partes por milhão) de cloro livre, por
15 minutos. Se o recipiente para imersão tem a forma
de um paralelepípedo retângulo, com medidas de
30cm x 40cm x 60cm e estando com água em 2/3 de
sua capacidade, a quantidade de cloro recomendada
para a solução utilizada nessa imersão é de
(A) 4,8ml a 12ml.
(B) 4,8ml a 15ml.
(C) 10ml a 12ml.
(D) 10ml a 15ml.
(E) 10ml a 25ml.
16. As janelas de uma ala psiquiátrica de um hospital
serão gradeadas com barras “quadradas” de ferro
com 1cm de lado. Cada grade consistirá de um
retângulo de 1,33m de base e 1,20m de altura e de
11 barras verticais dividindo a base do retângulo em
12 partes iguais e determinando, então, 12 vãos na
grade. Nos vãos, serão soldadas barras horizontais de
10cm de comprimento a uma distância de 30cm uma
da outra. No primeiro vão da grade, a barra horizontal
inferior será soldada a uma distância de 30cm da
base da grade; no segundo vão, a barra horizontal
inferior estará a 15cm da base da grade; nos demais
vãos, se repetirão alternadamente as disposições
descritas, sem nunca haver sobreposição de material.
Se a ala psiquiátrica possui 10 janelas, então a
quantidade total necessária de barras “quadradas” de
ferro é de
(A) 22,2m.
(B) 22,8m.
(C) 222m.
(D) 228m.
(E) 230,6m.
17. De uma chapa de ferro de 1m2 de área, um serralheiro
construirá um cubo. Dentre as alternativas abaixo, a
melhor aproximação para a medida da aresta do
cubo de maior volume que poderá ser obtido é de
(A) 1dm.
(B) 2dm.
(C) 3dm.
(D) 4dm.
(E) 5dm.
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18. Um serralheiro irá cortar o canto de uma chapa retangular de 3m x 45cm. No modelo de papel que recebeu,
está o desenho de um retângulo 20cm x 3cm com o
corte a partir de um mesmo vértice a 5cm sobre o lado
maior e a 1cm sobre o lado menor do retângulo. Para
que a reprodução do desenho seja feita de modo a
manter a proporcionalidade entre as medidas
correspondentes, a distância do vértice em que o
corte sobre os lados da chapa será feito é de
(A) 50cm sobre o lado maior e 10cm sobre o lado
menor.
(B) 50cm sobre o lado maior e 15cm sobre o lado
menor.
(C) 60cm sobre o lado maior e 15cm sobre o lado
menor.
(D) 75cm sobre o lado maior e 10cm sobre o lado
menor.
(E) 75cm sobre o lado maior e 15cm sobre o lado
menor.
19. Uma caixa para esterilização de material cirúrgico na
forma de um paralelepípedo retângulo deve ser refeita.
Seu comprimento e largura serão aumentados, cada
um, em 50% e a altura em 40%. Então, em relação à
caixa existente, o volume da nova caixa de esterilização
será aumentado em
(A) 90%.
(B) 140%.
(C) 175%.
(D) 215%.
(E) 315%.
20. Uma porta giratória de quatro folhas dispostas em
cruz ocupa πm² do piso ao fazer uma rotação
completa. As quatro folhas são de vidro e possuem
acabamento de alumínio, em ambas as faces e em
todo seu perímetro. Se a altura da porta é de 2,5m,
então o comprimento do acabamento de alumínio da
porta giratória é de
(A) 28m.
(B) 56m.
(C) 64m.
(D) 72m.
(E) 84m.
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21. Conforme a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que regula, em todo o território nacional, as ações e
serviços de saúde:
“O dever do ______ de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econômicas e
sociais que visem ______ de riscos de doenças e de
outros agravos e no estabelecimento de condições
que assegurem acesso ______ e igualitário às ações e
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

24. Assinale a alternativa correta em relação às diretrizes
básicas, estabelecidas pela NR-32.
(A) Implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços
de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
(B) Perigos, riscos, medidas preventivas para o uso
seguro de produto químico e procedimentos para
atuação em situações de emergência.
(C) Cores utilizadas nos locais de trabalho para identificar os equipamentos de segurança.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

(D) Certificações dos equipamentos e materiais elétricos
em áreas classificadas.

(A) empregador – à redução – restrito

(E) Documentação das inspeções e medições do
sistema de proteção contra descargas atmosféricas
e aterramentos elétricos.

(B) Estado – à redução – universal
(C) Estado – ao aumento – múltiplo
(D) empregador – à redução – múltiplo
(E) Estado – ao aumento – universal

25. Ao se converter 34,92mm em polegadas, o valor
obtido será de

22. A Bioética atualmente é considerada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) uma instância que prejudica a tomada de decisão
pelo corpo médico.
(B) parte integrante da Biologia que atua diretamente
nos laboratórios de análises clínicas.
(C) uma instância estabelecida por ordem governamental apenas nas instituições públicas.
(D) ética aplicada às questões da saúde e da pesquisa
em seres humanos.

1.11/32”.
1. 3/8”.
1.13/32”.
1. 1/2”.
3. 3/16”.

26. Ao se triplicar as medidas da base e da altura de um
retângulo, sua área será

(E) apenas uma formalidade nas instituições de saúde
pública.

(A) multiplicada por 8.
(B) quadruplicada.
(C) multiplicada por 12.

23. Segundo a Norma Regulamentadora (NR-06), do Ministério do Trabalho e Emprego, no que se refere ao Equipamento de Proteção Individual (EPI), é INCORRETO
afirmar que

(D) duplicada.
(E) multiplicada por 9.

(A) EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual,
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção
de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a
saúde no trabalho.
(B) a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, com desconto em folha de pagamento, EPI
adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento.
(C) é de responsabilidade do empregador orientar e
treinar o trabalhador sobre o uso adequado,
guarda e conservação do EPI.
(D) é de responsabilidade do empregado usar o EPI
apenas para a finalidade a que se destina.
(E) é de responsabilidade do empregado comunicar
ao empregador qualquer alteração que torne o
EPI impróprio para uso.
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27. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira,
associando os tipos de rebolos aos seus respectivos
usos.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

rebolo
rebolo
rebolo
rebolo
rebolo

(
(
(
(
(

para afiar vídias
com materiais duros
para trabalhos grosseiros
para trabalhos finos, de acabamento
com materiais moles.

)
)
)
)
)

de granulação grossa
de granulação fina
com maior velocidade
com menor velocidade
de carbureto de silício

A ordem correta de preenchimento da segunda coluna,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4
5
5
3
1

–
–
–
–
–

5
1
4
4
5

–
–
–
–
–

1
2
1
2
4

–
–
–
–
–

3
4
2
1
3

–
–
–
–
–

2.
3.
3.
5.
2.

28. Observe as figuras abaixo.
Figura 1

Figura 2
40 mm

50 mm

60 mm

50 mm

60 mm

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as áreas das figuras 1 e 2.
(A) 2500 mm2 e 1500 mm2.
(B) 2650 mm2 e 1350 mm2.
(C) 2800 mm2 e 1400 mm2.
(D) 3000 mm2 e 1750 mm2.
(E) 6000 mm2 e 3000 mm2.
29. No processo de soldagem denominado GTAW (TIG), a
inclinação da tocha interfere diretamente na penetração
do cordão; se o soldador inclinar a tocha no sentido
negativo, ou seja, empurrando a solda, o cordão de
solda terá

30. No processo de soldagem GTAW (TIG), normalmente
utiliza-se argônio ou hélio. Assinale a alternativa que
apresenta a principal função desses gases.
(A) Economizar eletrodos.
(B) Garantir a segurança do soldador.

(A) maior penetração.
(B) defeitos e descontinuidades.

(C) Proteger a solda de gases externos e a penetração
na peça.

(C) perdas desnecessárias.

(D) Garantir maior produtividade.

(D) menor penetração.

(E) Evitar corrente elétrica excessiva.

(E) turbulência e instabilidade do arco.
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31. Assinale a alternativa que apresenta uma das vantagens do processo de soldagem GTAW (TIG).
(A) Apresenta baixa produtividade em chapas grossas.
(B) Não necessita de fluxo ou gases externos.

35. A velocidade de soldagem tem influência na penetração
e na largura do cordão de solda. Enquanto a velocidade de soldagem aumenta, a penetração e o cordão
diminuem. Uma velocidade de soldagem maior favorece

(C) Produz cordões de solda de alta qualidade, sem
escória e sem respingos.

(A) a segurança do soldador.
(B) o desgaste excessivo do eletrodo.

(D) É pouco sensível à presença de correntes de ar.

(C) a penetração profunda, minimizando o desgaste do
eletrodo.

(E) Apresenta elevada produtividade e eficiência.

(D) melhor eficiência e produtividade, minimizando
custos.

32. A norma AWS determina um padrão para identificar
os eletrodos revestidos, sendo que o penúltimo algarismo da sequência (E 6013) indica

(E) melhor condutividade térmica e maior calor gerado
no arco.

(A) possibilidade de soldar em todas as posições.
36. Quanto às roupas de proteção do soldador, devido à
sua maior durabilidade e resistência ao fogo, as mais
apropriadas para serem usadas são as de

(B) diâmetro interno do eletrodo.
(C) possibilidade de soldar somente na vertical.
(D) limite de resistência mínimo do metal depositado.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E) tipo de revestimento e características do eletrodo.
33. No processo de soldagem denominado GMAW
(MIG/MAG), qual o gás que deve ser usado na proteção do arco ao se fazer uma solda em aço carbono?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nylon.
couro.
qualquer tecido sintético.
algodão.
microfibra.

37. A tocha serve como suporte do eletrodo de tungstênio
e também fornece o gás de proteção. O eletrodo de
tungstênio é segurado dentro da tocha através de
uma pinça, sendo essa pinça definida através do diâmetro do eletrodo.

Mistura de Ar/He.
Gases inertes.
Argônio.
Hélio.
CO2 ou misturas de Ar/O2/CO2.

O texto acima refere-se a qual processo de soldagem?
34. Com relação ao uso de gases de proteção, o objetivo
principal é ______ a solda dos gases externos, propícios à geração de ______, e atuar na parte física do
cordão, em sua forma estética final e na ______ na
peça.
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.
(A) proteger – imperfeições – penetração
(B) desguarnecer – imperfeições – eletro-escória

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

MIG/MAG.
TIG.
Plasma.
Eletro-escória.
Oxi-gás.

38. No processo de soldagem por eletrodo revestido
(SMAW), pode-se destacar como uma de suas principais
vantagens:

(C) proteger – fricção – laminação

(A) fluxos e gases externos de baixo custo.

(D) desguarnecer – fricção – penetração

(B) soldagem sem uso de metal de adição.

(E) proteger – imperfeições – eletro-escória

(C) produtividade extremamente alta.
(D) necessidade de pouca limpeza após soldagem.
(E) uso de equipamento simples, portátil e barato.
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39. Com relação ao processo de corte a plasma, pode-se
afirmar que
(A) utiliza um jato de oxigênio puro.
(B) não produz ruído, fumaça e radiação.
(C) não necessita de pré-aquecimento inicial na peça
a ser cortada.
(D) permite elevadas velocidades de corte.
(E) utiliza energia mecânica, associada com a rotação
da peça.
40. No processo Oxi-corte, pode-se utilizar diversos tipos
de bico. A escolha do bico ideal para corte deve considerar
(A) o feixe de luz.
(B) a relação entre a corrente e a tensão na peça.
(C) os gases inertes.
(D) o material a ser cortado, sua espessura e o gás
combustível utilizado.
(E) a habilidade do operador.
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HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N.º 03/2014 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 77
PROFISSIONAL DE APOIO III
(Serralheiro)

01.

A

11.

D

21.

B

31.

C

02.

C

12.

C

22.

D

32.

A

03.

D

13.

E

23.

B

33.

E

04.

B

14.

B

24.

A

34.

A

05.

E

15.

A

25.

B

35.

D

06.

A

16.

C

26.

E

36.

B

07.

C

17.

D

27.

C

37.

B

08.

E

18.

E

28.

A

38.

E

09.

B

19.

D

29.

D

39.

C

10.

B

20.

B

30.

C

40.

D
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