Concurso Público
Técnico-Administrativo em Educação 2021

Técnico em Enfermagem

Nome do Candidato
ABRA SOMENTE QUANDO AUTORIZADO

INSTRUÇÕES GERAIS
1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos
de duração, incluído o tempo destinado à marcação da Folha de
Respostas da Prova Objetiva e a transcrição do rascunho para a Folha
de Texto Definitivo da Prova Discursiva (Redação).
2. Este caderno contém o tema da Prova Discursiva (Redação), bem
como a Prova Objetiva com 50 (cinquenta) questões de múltipla
escolha, assim distribuídas:
• Prova de Língua Portuguesa, com 12 (doze) questões,
numeradas de 01 a 12.
• Prova de Informática Básica, com 5 (cinco) questões,
numeradas de 13 a 17.
• Prova de Legislação, com 03 (três) questões, numeradas de
18 a 20.
• Prova de Raciocínio Analítico, com 10 (dez) questões,
numeradas de 21 a 30.
• Prova de Conhecimentos Específicos, com 20 (vinte) questões,
numeradas de 31 a 50.
3. Caso o caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá
solicitar ao aplicador as providências cabíveis, preferencialmente
durante os primeiros 20 (vinte) minutos de prova.
4. Na Folha de Respostas da Prova Objetiva confira atentamente seus
dados e, não identificando inconsistências, assine com caneta
esferográfica de tinta preta, no local indicado.
5. No anverso da última página deste caderno de provas há um quadro
de marcação de respostas (rascunho) para uso do candidato.
SOMENTE O APLICADOR ESTÁ AUTORIZADO A DESTACÁ-LO.
6. 
Marque a Folha de Respostas da Prova Objetiva, preenchendo,
atentamente, a opção correta (a, b, c, d ou e), com caneta
esferográfica de tinta preta.
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7. 
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de
realização do concurso por, no mínimo, uma hora após o início do
exame, e os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até
a assinatura do termo de encerramento das provas.
8. O candidato somente poderá se retirar da sala levando este caderno
no decurso dos últimos 15 (quinze) minutos anteriores ao horário
determinado para o término das provas. Caso termine antes, o
candidato deverá devolver este caderno de provas, juntamente com
a Folha de Respostas da Prova Objetiva, a Folha de Texto Definitivo da
Prova Discursiva (Redação) e a Folha de Rascunho da Prova Discursiva
(Redação), e poderá levar apenas o quadro de marcação de respostas
(rascunho).
9. O caderno de provas e o gabarito serão divulgados no site http://
www.concursopublico.cefetmg.br.
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO)
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija
um texto dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua
portuguesa, sobre o tema Desafios para o desenvolvimento
sustentável.
Texto 1
O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às
necessidades do presente sem comprometer a necessidade de
as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades.
O tema comum a essa estratégia de desenvolvimento é a
necessidade de incluir considerações econômicas e ecológicas
no processo de tomada de decisões. Para tanto, será preciso
mudar atitudes e objetivos e chegar a novas disposições
institucionais em todos os níveis.
As preocupações econômicas e ecológicas não se opõem
necessariamente. As políticas que conservam a qualidade
das terras agriculturáveis e protegem as florestas melhoram
as perspectivas a longo prazo do desenvolvimento agrícola.
Maior eficiência no uso de matérias-primas e energia pode
servir a objetivos ecológicos, mas também pode reduzir
os custos. Muitas vezes, porém, a compatibilidade entre os
objetivos ambientais e econômicos fica perdida quando se
busca o ganho individual ou de algum grupo, ignorando-se
as consequências que poderão ter, num futuro distante, as
decisões tomadas hoje.
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso futuro comum. 2. ed.
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991. (Adaptado)
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Texto 2
Fui convidado a participar de um encontro sobre desenvolvimento
sustentável na Universidade de Brasília. Contrariando minhas
expectativas, o auditório estava lotado de pessoas interessadas
em minha palestra intitulada “Ideias para adiar o fim do mundo”.
Isso me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade, inventado
pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia
de natureza. Fomos, durante muito tempo, embalados com a
história de que somos a humanidade. Enquanto isso — enquanto
seu lobo não vem —, fomos nos alienando desse organismo de
que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma
coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde
tem alguma coisa que não seja natureza.
Tem uma montanha rochosa na região onde o rio Doce foi atingido
pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda
do rio, na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem
nome, Takukrak, e personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro
da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom
ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com uma cara do
tipo “não estou para conversa hoje”, as pessoas já ficam atentas.
Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras
sobrevoando a sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala: “Pode
fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser”.
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
(Adaptado)

INSTRUÇÕES:
Para elaboração da sua Prova Discursiva (Redação) você recebeu do
aplicador uma Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva (Redação) e
uma folha de rascunho.
Confira atentamente os dados na Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva
(Redação) e, caso identifique qualquer erro ou inconsistência, avise ao
aplicador, preferencialmente, nos primeiros 20 (vinte) minutos de prova.
6
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LÍNGUA PORTUGUESA
As questões 01 e 02 referem-se ao texto a seguir.
A praga
Ninguém sabe ao certo como se entenderam, mas se
entenderam. E a primeira coisa que o índio deu a Colombo
foi um tomate. Era o primeiro encontro, na primeira ilha, no
primeiro dia, e o próprio sol parecia ter chegado mais perto
para não perder a cena. Fazia calor e o tomate brilhava ao sol
como uma maçã dourada.
— Um pomo d´oro! — exclamou Colombo.
— Um tomate. — explicou o índio. — Para a salada. Para o
molho.
— Finalmente algo para pôr fim à brancura do espaguete
— disse Colombo emocionado. — Marco Polo só descobriu a
massa. Eu descobri a macarronada.
E Colombo aceitou o tomate e deu em troca uma miçanga.
O índio deu uma batata a Colombo que a olhou com desprezo.
Mas o índio descreveu (com mímica, a linguagem mágica dos
encontros míticos) sua importância para a história ocidental,
desde a alimentação das massas camponesas da Europa até
noisette, ou fritas com um Big Mac. E Colombo a aceitou e deu
em troca um espelhinho.
E o índio deu a Colombo o fruto do cacaueiro e falou no que
o chocolate significaria para o mundo, em especial para a
Bahia e a Suíça, e nas delícias do bombom por vir. E Colombo
guardou o cacau na algibeira e deu em troca um vintém.
E o índio deu a Colombo uma folha de tabaco e falou nos
prazeres do fumo, e de como ele afetaria os hábitos civilizados.
E se quisessem algo mais forte, tinham uma planta que dava
coca, e um barato muito maior. E tudo isso Colombo aceitou
Concurso TAE 2021 | CEFET-MG | Técnico de Enfermagem
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em troca de contas. E mais uma espiga de milho. E mais um
papagaio. Até que, com a algibeira cheia, Colombo disse:
— Chega de miudezas. Agora eu quero ouro.
— O quê?
— Ouro. Isso que você tem no nariz.
— E o que você me dá em troca? — perguntou o índio
antevendo algo espetacular como uma luneta. Mas Colombo
apontou uma pistola para a cabeça do índio e disse “isto”.
E disparou. Depois, mandou seus homens recolherem todo o
ouro da ilha, nem que precisassem arrancar narizes.
No chão, antes de morrer, o índio amaldiçoou Colombo e
praguejou. Que a batata tornasse sua raça obesa, que o
chocolate enchesse suas artérias de colesterol, que o fumo lhe
desse câncer, a cocaína o corrompesse e o ouro destruísse sua
alma. E que o tomate — desejou o índio em seu último suspiro
— se transformasse em Ketchup. E assim aconteceu.
Fonte: VERÍSSIMO, L. F. Comédias da vida pública. Porto Alegre: L&PM, 1995.

8
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QUESTÃO 01
No início do texto, a recorrência dos termos “primeiro” e “primeira”
indica uma estratégia narrativa que
a) prioriza o ponto de vista do colonizador.
b) desconstrói o evento histórico relatado.
c) relativiza a importância do encontro.
d) remete ao discurso mítico-religioso.
e) reforça a sagacidade do índio.

QUESTÃO 02
O título da crônica é textualmente retomado pela
a) fala do índio antes de morrer.
b) atitude gananciosa de Colombo.
c) imposição dos produtos europeus.
d) desigualdade das condições de troca.
e) dificuldade de comunicação das personagens.
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As questões 03 e 04 referem-se ao texto a seguir.
Defender a ideia do mérito no Brasil significa, de alguma
maneira, advogar a superioridade branca, uma vez que são
esses grupos que detêm a riqueza e os cargos mais altos em
todas as instituições, públicas e privadas, do país. Também
detêm a possibilidade da ascensão social.
Se fôssemos comparar a situação com uma corrida de
obstáculos, seria igual a imaginar que uma parte dos atletas
começa a prova a 500 metros à frente dos outros, ou até que
“correm sozinhos”. O que essas elites não reconhecem – ou
fazem questão de não enxergar – é como o fato de ser branco ou
branca traz todo tipo de vantagens numa sociedade estruturada
pelo racismo. A produção do lugar de superioridade por parte
das elites dirigentes, a produção da subalternidade por parte
do colonizador por sobre o colonizado e a construção de um
racismo anti-indígena e antinegro conformam uma política
longeva e que tem nome: branquitude.
A branquitude também produz padrões brancos de beleza
(ditos) universais. Isto significa entender que estamos diante
de uma particularidade social que se pretende universal.
O padrão de beleza, herdado da Renascença, é esse: musas
brancas e bem aquinhoadas socialmente. O problema não é
o padrão em si. Assim como não se trata de uma questão de
gosto ou de mau gosto. Trata-se de observar como se dá a
produção dos gostos do colonizador que se impõe por sobre o
do colonizado. Esse é um outro poder – o poder de produção
de subjetividades do colonizador que estabiliza hierarquias de
superioridade e de inferioridade.
Fonte: SCHWARCZ, Lilia. Branquitude: a hora de tocar o despertador da nossa cidadania.
Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2021/Branquitude-hora-de-tocar-odespertador-da-nossa- cidadania. Acesso em: 16 ago. 2021. (Adaptado)
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QUESTÃO 03
A autora utiliza o neologismo “branquitude” para se referir a uma
situação que, no Brasil,
a) persiste ao longo da história.
b) transforma-se em disputa política.
c) contesta a luta de grupos minoritários.
d) diferencia as instituições públicas das privadas.
e) acentua-se com o desenvolvimento econômico.
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QUESTÃO 04
Analise o quadro a seguir.

Fonte: Gráfico elaborado a partir de dados do GEMAA/UERJ (Grupo de Estudos
Multidisciplinares de Ação Afirmativa). Disponível em: https://pp.nexojornal.com.br/
opiniao/2021/. Acesso em: 09 set. 2021.

A comparação do excerto do texto de Lilia Schwarcz com esse
gráfico sobre o percentual de modelos brancos e não-brancos na
publicidade brasileira entre 1987 e 2017 sugere que
a) a publicidade reforça a meritocracia social.
b) o fenótipo branco é representativo do país.
c) o fenótipo branco é associado à neutralidade.
d) a publicidade incentiva a integração das raças.
e) o fenótipo não branco é avesso ao consumismo.
12
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As questões 05 e 06 referem-se ao texto abaixo.
Mais de 12 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência,
segundo o IBGE. A construção de um ambiente educacional
para todos é um compromisso que o Brasil assumiu há décadas,
embora ainda existam os que os inferiorizam negando-lhes
um futuro.
Se há os que acreditam que algumas pessoas, por conta de
suas características, não são capazes de acessar a educação
básica e, muito menos, o ensino superior, é porque ainda
persiste um entendimento de mundo que inferioriza sujeitos
pela deficiência ou outros atributos. Com essa compreensão
limitada, passam a achar que a sociedade pode ser dividida
entre os que podem ou não aprender; os que merecem ou não
a nossa aposta.
Vale lembrar que as conquistas legais no campo dos direitos
das pessoas com deficiência apoiaram a progressão desses
jovens no ensino superior. Porém, os números estão aquém do
total de pessoas com deficiência e na proporção com os demais
estudantes, indicativo de que muitos ainda enfrentam baixas
expectativas sobre suas trajetórias de vida e escolar. Felizmente,
a maior parte dos brasileiros reconhece que não há caminho
fora da inclusão: 86% acreditam que as escolas se tornam
melhores ao incluir crianças com deficiência, mostra pesquisa
do Datafolha de 2019 encomendada pelo Instituto Alana.
Fonte: Disponível em: https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-08-25/inclusao-e-o-unicocaminho.html. Acesso em: 05 set. 2021.
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QUESTÃO 05
Em relação aos articuladores textuais, considere as seguintes
afirmativas:
I. 
O operador argumentativo “embora”, no primeiro parágrafo,
introduz uma contraposição à ideia que o antecede.
II. Há uma relação de condição-inferência no primeiro período do
segundo parágrafo.
III. A expressão referencial “essa”, no segundo parágrafo, retoma o
termo “deficiência”.
IV. 
O conector “porém”, no último parágrafo, acrescenta uma
possível comprovação da asserção anterior.
Estão corretas apenas as afirmativas
a) I, II.
b) I, III.
c) II, III.
d) II, IV.
e) III, IV.

14
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QUESTÃO 06
Há uma avaliação explícita sobre o que se afirma em:
a) “Mais de 12 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência,
segundo o IBGE.”
b) “Felizmente, a maior parte dos brasileiros reconhece que não há
caminho fora da inclusão.”
c) 
“ainda persiste um entendimento de mundo que inferioriza
sujeitos pela deficiência ou outros atributos.”
d) “A construção de um ambiente educacional para todos é um
compromisso que o Brasil assumiu há décadas.”
e) “as conquistas legais no campo dos direitos das pessoas com
deficiência apoiaram a progressão desses jovens no ensino
superior.”
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QUESTÃO 07
De acordo com a teoria do Big Bang, há 13,8 bilhões de
anos, um ponto menor do que um átomo produziu uma
grande explosão. A partir daí, foi criada toda a matéria do
Universo, que continua a se expandir até hoje. E foi também
nesse momento que o tempo começou a correr [...]. A grande
explosão lançou partículas em todas as direções, que então
se agruparam para formar estrelas, planetas e galáxias que
viajam pelo Universo.
O tempo, entretanto, parece viajar em apenas uma direção,
sempre para a frente, como uma flecha que voa pelo ar. Mas
se o espaço e a matéria estão se expandindo em todas as
direções, por que o tempo se moveria apenas para a frente?
Um cientista teórico desafia essa ideia. Na verdade, questiona
a narrativa clássica do Big Bang e propõe uma nova concepção
do tempo. Julian Barbour é um professor aposentado que
ensinou física na Universidade de Oxford e publicou pesquisas
nas mais prestigiadas revistas científicas. [...] Trata-se de uma
ideia provocativa que nos leva a questões profundas sobre
nossa própria existência.
Fonte: Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-55805371. Acesso em: 25
ago. 2021.

No fragmento, extraído de uma matéria de divulgação científica, a
pergunta formulada no segundo parágrafo
a) reforça a teoria do Big Bang.
b) antecipa a tese de Julian Barbour.
c) questiona a expansão do espaço.
d) expressa uma preocupação existencial.
e) ironiza a concepção clássica do tempo.

16
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As questões 08 e 09 referem-se ao texto a seguir.
Lembrou-se de seu Tomás da bolandeira. Dos homens do
sertão o mais arrasado era seu Tomás da bolandeira. Por quê?
Só se era porque lia demais. Fabiano muitas vezes dissera: —
“Seu Tomás, vossemecê não regula. Para que tanto papel?
Quando a desgraça chegar, seu Tomás se estrepa, igualzinho
aos outros”.
Em hora de maluqueira Fabiano desejava imitá-lo: dizia palavras
difíceis, truncando tudo, convencia-se de que melhorava.
Tolice. [...].
Seu Tomás da bolandeira falava bem, estragava os olhos
em cima dos jornais e livros, mas não sabia mandar: pedia.
Esquisitice um homem remediado ser cortês. Até o povo
censurava aquelas maneiras. Mas todos obedeciam a ele. Ah!
Quem disse que não obedeciam?
Fonte: RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. 59. ed. São Paulo: Record, 1989.

QUESTÃO 08
Nesse excerto, as reflexões sobre a linguagem revelam
a) o preconceito impingido a pessoas iletradas.
b) a associação entre posição social e modo de expressão.
c) a valorização da aprendizagem da língua por meio da leitura.
d) o inconformismo diante da dificuldade cognitiva para se expressar.
e) o esvaziamento de sentido de construções linguísticas rebuscadas.
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QUESTÃO 09
O trecho evidencia uma técnica narrativa em que a fusão de vozes
a) presentifica a cena retratada.
b) parafraseia o diálogo entre as personagens.
c) incorpora a perspectiva de Tomás da bolandeira.
d) expressa pensamentos e sentimentos de Fabiano.
e) manifesta a posição do narrador diante dos questionamentos da
personagem.

18
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QUESTÃO 10
Homem: 1. Qualquer indivíduo pertencente à espécie animal
que apresenta o maior grau de complexidade na escala
evolutiva; o ser humano. 2. A espécie humana; a humanidade.
3. O ser humano, com sua dualidade de corpo e de espírito,
e as virtudes e fraquezas decorrentes desse estado; mortal.
4. Ser humano do sexo masculino; varão. 5. Esse mesmo ser
humano na idade adulta; homem-feito. 6. Restr. Adolescente
que atingiu a virilidade. 7. Homem (4) dotado das chamadas
qualidades viris, como coragem, força, vigor sexual, etc.;
macho.
Fonte: Novo Dicionário Aurélio Versão 7.0. 5. ed. São Paulo: Editora Positivo, 2010.

A definição da palavra “homem” afasta-se da linguagem denotativa
por fazer uso de figuras de linguagem como a(o)
a) hipérbole, pela valorização de atributos físicos.
b) metonímia, pela associação de gênero à espécie.
c) pleonasmo, pela repetição de termos e estruturas.
d) metáfora, pela atribuição de qualidades ao objeto.
e) paradoxo, pela oposição de conceitos antagônicos.
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QUESTÃO 11
A fonte mais promissora de geração de riqueza e valor no Brasil
das próximas décadas pode estar bem debaixo dos nossos pés
e diante dos nossos olhos. A biodiversidade dos seis biomas
do país – ou sete, se considerarmos o mar –, a disponibilidade
de terra, água e incidência de sol e as técnicas avançadas de
cultivo em várias culturas são a base de um tipo de atividade
econômica regenerativa, circular e sustentável que ganha
destaque no mundo há mais de uma década: a bioeconomia.
Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/riqueza-que-vem-da-vida/. Acesso em: 25
ago. 2021.

No fragmento, as marcas de pessoa constituem um recurso por
meio do qual o autor põe em evidência a
a) sustentabilidade econômica dos biomas do país.
b) vantagem do Brasil em relação a outros países.
c) incerteza sobre o futuro da economia brasileira.
d) crítica em relação à bioeconomia nacional.
e) perspectiva dos leitores brasileiros.

20
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QUESTÃO 12

Fonte: Disponível em: https://www.instagram.com/laerteminotaura/. Acesso em: 01 set. 2021.

Na tirinha, o emprego das aspas indica um(a)
a) entrevista sobre relações trabalhistas.
b) diálogo entre empregador e empregados.
c) confluência de vozes que se contradizem.
d) atitude irônica da personagem sobre o tema.
e) enunciador único que pergunta e responde.
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INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 13
Considere que na planilha Candidatos, elaborada no LibreOffice Calc
com a configuração regional Português(Brasil), será aplicada, na célula D2, a seguinte fórmula:
=SE(SOMA(B2;C2)>13;”APROVADO(A)”;”ELIMINADO(A)”)

Figura 1 – Planilha Candidatos

O resultado que será exibido na célula D2 é
a) 13
b) Erro:506
c) célula vazia
d) APROVADO(A)
e) ELIMINADO(A)

22
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QUESTÃO 14
Observe a figura 2.

Figura 2 – Planilha Datas

A função para calcular, na célula C2, o número de dias entre a data
inicial (célula A2) e a data fim (célula B2) é:
a) =DATADIF(A2-B2)
b) =DATADIF(A2;B2;”m”)
c) =DATADIF(A2;B2;”D”)
d) =DATADIF(A2;B2;”yd”)
e) =DATADIF(A2;B2;”Dia”)
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QUESTÃO 15
Navegadores de internet populares introduziram um modo de navegação chamado anônimo ou privativo que pode ser ativado, por
exemplo, no navegador Mozilla Firefox ao abrir uma “Janela Privativa”.
Sobre este modo de navegação no Mozilla Firefox, é correto afirmar
que
a) mascara a identidade e a atividade do usuário na rede, tornando-o “invisível” na internet.
b) mantém o usuário mais seguro contra ações de programas espiões instalados no computador.
c) remove os traços de atividade de navegação do usuário no computador, inclusive arquivos baixados.
d) esconde do administrador de rede da empresa, quando usado
no trabalho, e do provedor de acesso à internet as atividades de
navegação do usuário.
e) facilita não compartilhar dados de navegação, como histórico de
sites visitados e itens de formulários preenchidos on-line, com outras pessoas que utilizam o mesmo dispositivo.

24
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QUESTÃO 16
Analise as afirmações a seguir, referentes à mala direta do programa
Microsoft Word.
I. Permite a criação de um lote de documentos personalizados para
cada destinatário.
II. U
 tiliza as planilhas do Excel como as únicas fontes de dados.
III. Incorpora dados apenas nos documentos do tipo cartas e etiquetas.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
a) I
b) II
c) I, III
d) II, III
e) I, II, III
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QUESTÃO 17
No Ubuntu 20.04, o dash mostra os aplicativos em execução e os
aplicativos favoritos para acesso rápido. O procedimento para se
afixar um aplicativo favorito ao dash é:
1. Abra o ______________ clicando em “Atividades” no canto superior
______________ da tela.
2. Clique no ______________ no dash e localize o aplicativo que você
deseja adicionar.
3. Clique com o botão ______________ no ícone do aplicativo e selecione “Adicionar aos favoritos”.
A opção que preenche, correta e respectivamente, as lacunas acima é:
a) Painel de controle, esquerdo, botão de grade, esquerdo
b) Painel de controle, direito, Ambiente de trabalho, direito
c) Panorama de Atividades, esquerdo, botão de grade, direito
d) Menu de Configurações, esquerdo, botão de grade, esquerdo
e) Panorama de Atividades, direito, Ambiente de trabalho, esquerdo
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 18
O direito ao acesso à informação foi normatizado por legislação específica a fim de garantir que os entes públicos trabalhem de forma
continuada para alcançar integralmente os interesses da sociedade
e a transparência ativa. Os procedimentos previstos pela lei devem
ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes, EXCETO:
a) Desenvolvimento do controle social da administração pública.
b) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como
exceção.
c)Divulgação de informações de interesse público, dependendo das
solicitações.
d) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
e) Autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista
dos originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade.

Concurso TAE 2021 | CEFET-MG | Técnico de Enfermagem

27

QUESTÃO 19
Considere as situações hipotéticas que caracterizam crime contra a
administração pública praticada por funcionário público.
I. 
Ana, servidora pública federal, é responsável por gerir galpão
em que são depositados bens apreendidos pela entidade pública
onde trabalha. Ao perceber o grande número de equipamentos de
informática confiscados, ela se apropriou, por ato livre e consciente, de dois notebooks e uma impressora, que serviram de suporte
para o estudo de seus filhos recém ingressos na faculdade.
II. Bruno, policial rodoviário, foi flagrado, por diversas vezes, intimidando e exigindo propina de R$100,00 (cem reais) para autorizar
passagem de pessoas por uma estrada que liga a cidade A à cidade B.
III. Rita, servidora pública municipal, ocupa o cargo de Técnica em
Enfermagem em um posto de saúde na cidade Cascatinha. Ao
atender o Sr. Borges, diabético, o qual apresentava uma ferida
na perna que necessitava de cuidados constantes, sugeriu ao paciente que, mediante uma ajuda financeira, poderia se dedicar
mais ao caso dele. Satisfeito com o atendimento da aludida servidora, sempre gentil e prestativa, o Sr. Borges aceitou a proposta e pagou à servidora, que passou a tratar diariamente do seu
ferimento, até sua cura total.
IV. Douglas, servidor Técnico-Administrativo do quadro permanente do CEFET-MG, deixou de praticar, indevidamente, ato de
ofício para satisfazer interesse pessoal.
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V. Antônio é servidor público de uma Instituição Federal de Ensino
Superior (IFES). Ao saber que a filha de uma grande amiga havia
sido eliminada no processo seletivo para ingresso em um curso
de graduação por não ter apresentado a documentação exigida
no prazo estipulado, resolveu interceder pela candidata e levou
a documentação à sala do Coordenador de Processos Seletivos,
também servidor da instituição, pedindo que ele abrisse uma
exceção e aceitasse a documentação, mesmo fora do prazo previsto no edital, já que a candidata estava inconsolável.
Os crimes descritos acima cometidos pelos servidores públicos no
exercício de suas atividades são, respectivamente:
a) Peculato, Corrupção passiva, Corrupção passiva, Prevaricação e
Prevaricação.
b) Peculato, Concussão, Corrupção passiva, Prevaricação e Advocacia administrativa.
c) Excesso de exação, Concussão, Corrupção passiva, Prevaricação e
Corrupção passiva.
d) Peculato, Concussão, Prevaricação, Corrupção passiva e Condescendência criminosa.
e) Excesso de exação, Concussão, Prevaricação, Corrupção passiva e
Advocacia administrativa.
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QUESTÃO 20
O Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002) traz
informações relativas a domicílio e residência das pessoas naturais,
do servidor público e das pessoas jurídicas. Considere que as pessoas
naturais podem eleger seu domicílio e que os servidores públicos
têm domicílio definido por lei, com exceção para a celebração de
contrato específico, quando estes poderão, apenas para efeitos do
contrato, eleger seu domicílio.
Analise as afirmativas abaixo sobre esse tema:
I.  O
 domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua
residência, provisoriamente.
II. O domicílio voluntário é aquele que decorre da opção de seu
titular, podendo este escolher onde fixa residência com ânimo
definitivo, por ato ou vontade própria.
III. O domicílio necessário é estabelecido por lei para o incapaz, o
servidor público, o militar, o marítimo e o preso.
IV. 
O domicílio do servidor público será o lugar em que exercer
permanentemente suas funções.
V.  O domicílio pode ser especificado pelos contratantes nos contratos
verbais.
São verdadeiras apenas as afirmativas
a) I, II, III.
b) I, III, V.
c) I, IV, V.
d) II, III, IV.
e) III, IV, V.
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RACIOCÍNIO ANALÍTICO
QUESTÃO 21
Na vida comum, nas conversas informais, costumam-se ouvir frases
sonoras e emblemáticas. Com base nessa ideia, a alternativa que
apresenta um apelo popular é:
a) “Mas é pavê ou pra comer?”.
b) “Sorte no jogo, azar no amor”.
c) “O tempo está fechando, então vai chover”.
d) “Tempo bom era antigamente, não tinha tanta frescura”.
e) “Mas, mãe, todo mundo vai, então eu tenho de ir também”.

QUESTÃO 22
A alternativa abaixo que contém uma proposição é:
a) x + 2 = 5.
b) O leão mia.
c) Conte comigo!
d) Que dia é hoje?
e) Estude para passar no concurso.
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QUESTÃO 23
Na afirmação “Gosto de pão ou de carne”, o uso do conectivo “ou”
indica
a) exclusão e, com isso, essa pessoa gosta somente de carne.
b) exclusão e, com isso, essa pessoa não gosta nem de pão nem de
carne.
c) exclusão e, por isso, deve-se entender que essa pessoa gosta só de
pão e não gosta de carne.
d) inclusão e, por isso, significa que a pessoa gosta, com certeza,
tanto de pão quanto de carne.
e) inclusão, significando que a pessoa pode gostar só de pão, só de
carne ou pode gostar dos dois ao mesmo tempo.
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QUESTÃO 24
O Artigo 5º da Constituição Federal do Brasil afirma que “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade”.
De acordo com o texto constitucional, é INCORRETO afirmar que
a) qualquer pessoa tem direito à vida com segurança.
b) as pessoas têm os mesmos direitos, independentemente de sua
etnia ou raça.
c) a natureza deve ser respeitada em sua biodiversidade com base
no direito à vida.
d) o estrangeiro que passa a residir no Brasil passa a ter os direitos
previstos no Artigo 5º, assim como os brasileiros.
e) a garantia à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é um direito de qualquer cidadão que resida em solo
brasileiro.
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QUESTÃO 25
Pedro saiu de casa às 07h25min e gastou 35 minutos para chegar
ao trabalho. Ele trabalhou até 12h, quando saiu para o almoço, ficando fora durante 45 minutos. Ao retornar ao trabalho, seu chefe
solicitou que ele levasse um documento a outro local. Pedro gastou
40 minutos entre a saída e o retorno ao seu local de trabalho. Permaneceu trabalhando por mais 255 minutos e retornou a sua casa,
gastando 50 minutos no trajeto.
O horário em que Pedro chegou a sua casa, depois de trabalhar o
dia todo, foi
a) 17h40min.
b) 17h50min.
c) 18h30min.
d) 18h40min.
e) 19h.
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QUESTÃO 26
Considere as seguintes proposições:
I. João é mineiro.
II. João nasceu em Minas Gerais.
A interpretação correta dessas proposições no que tange às relações
lógicas é:
a) João não é mineiro. Logo, ele nasceu em Minas Gerais.
b) Se João é mineiro, então ele não nasceu em Minas Gerais.
c) Se João não é mineiro, então ele nasceu em Minas Gerais.
d) Se João não nasceu em Minas Gerais, então ele é mineiro.
e) João é mineiro se, e somente se, ele nasceu em Minas Gerais.

QUESTÃO 27
Ana Maria deseja comprar um notebook, que atenda a suas necessidades de estudo e trabalho. Sabe-se que o processador e os periféricos influenciam o desempenho geral do equipamento. Se Ana
Maria comprar um notebook com o processador Core i7-10510U,
considerado um dos melhores do mercado, conclui-se que:
a) O notebook atenderá a suas necessidades.
b) O notebook não atenderá a suas necessidades.
c) Não é possível afirmar que o notebook atendará a suas necessidades.
d) Possuindo um sistema de som 3D, o notebook atenderá a suas
necessidades.
e) Possuindo uma placa de vídeo, o notebook atenderá a suas
necessidades.
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QUESTÃO 28
Cinco mulheres, identificadas como M1, M2, M3, M4 e M5, estão em
um laboratório de análises clínicas aguardando a vez para realizar
dois tipos de exames para identificar a presença ativa do vírus da
Covid-19. Sabe-se que duas dessas mulheres, cada uma na sua vez,
irão fazer o exame de Antígeno, e as outras três, também cada uma
na sua vez, irão fazer o exame de RT-PCR. Sabe-se também que M3
e M4 irão fazer o mesmo tipo de exame, M2 e M4 irão fazer exames
de tipos diferentes, e M2 e M5 irão fazer exames de tipos diferentes.
Com base nestas informações, é correto afirmar que:
a) M5 irá fazer o exame de Antígeno.
b) M3 irá fazer o exame de Antígeno.
c) M1 irá fazer o exame de RT-PCR.
d) M2 irá fazer o exame de RT-PCR.
e) M4 irá fazer o exame de RT-PCR.
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QUESTÃO 29
Em um determinado ambiente, havia várias pessoas conversando
entre si; algumas delas diziam apenas a verdade, enquanto outras,
apenas mentiras. Cada uma delas, uma após a outra, disse a todas
as outras: “vocês são todos mentirosos”. Assim sendo, o número de
pessoas que diziam apenas a verdade, ao final, é:
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

QUESTÃO 30
Maria, Fernanda e João são três amigos. Cada um deles tem um dos
carros a seguir: Nissan Kicks, Jeep e Hilux. Um dos carros é branco, o
outro, azul, e o outro, cinza. O carro de Maria é o branco; o carro de
João é a Hilux; o carro de Fernanda não é azul e não é o Nissan Kicks.
As cores do Nissan Kicks, do Jeep e da Hilux são, respectivamente:
a) branco, azul e cinza.
b) cinza, branco e azul.
c) cinza, azul e branco.
d) branco, cinza e azul.
e) azul, cinza e branco.

Concurso TAE 2021 | CEFET-MG | Técnico de Enfermagem

37

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Quem escolhe ser enfermeiro tem uma carreira dedicada ao
cuidado do paciente, prezando, assim, pela sua saúde, bem-estar e segurança. Contudo, além de toda a bagagem de
conhecimento técnico-científico para exercer um trabalho de
qualidade, é preciso aplicar a humanização na Enfermagem a
fim de se tornar um profissional completo.
Fonte: Faculdade IDE, 17 de julho de 2020.

Sobre o debate atual da humanização no atendimento por parte
dos profissionais de saúde, é INCORRET0 afirmar:
a) O foco da enfermagem era na patologia para oferecer tratamento, agora é na atenção integral à pessoa, biopsicossocial.
b) O trabalho na saúde é humanizado quando o respeito e a empatia vêm em primeiro lugar, inclusive entre os profissionais.
c) A prática da humanização na enfermagem representa satisfazer
às expectativas do paciente nos aspectos biopsicossociais.
d) A humanização na enfermagem demanda uma visão holística do
paciente, ou seja, atenção ao paciente em seus sentimentos, valores
e relações.
e) As habilidades a serem desenvolvidas para a abordagem humanizada incluem inteligência emocional, organização, liderança e
proatividade.
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QUESTÃO 32
Considere as informações a seguir.
O Programa ______________________ foi instituído em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286. Refere-se aos projetos voltados a crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira
para promover saúde e educação integral. A intersetorialidade das
redes públicas de saúde e de educação e das demais redes sociais
para o seu desenvolvimento implica mais do que ofertas de serviços
em um mesmo território, pois deve propiciar a sustentabilidade dos
projetos a partir da conformação de redes de corresponsabilidade.
A articulação entre Escola e Atenção Primária à Saúde é a base desta
iniciativa. Esse programa é uma estratégia de integração da saúde
e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação
das políticas públicas brasileiras.
O programa que completa a lacuna corretamente é:
a) Ação Integrada.
b) Saúde na Escola.
c) Saúde Estudantil.
d) Saúde e Educação.
e) Estudante Saudável.
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QUESTÃO 33
O Ministério da Saúde oferece programas de promoção de atividade
física à população brasileira visando à melhoria da qualidade de vida
e à diminuição das mortes causadas pelo sedentarismo.
Sobre esses programas, analise se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) Em junho de 2021, foi lançado o primeiro guia para promoção
de atividade física no país, no qual constam recomendações sobre a quantidade, a intensidade e os exemplos de atividades
aeróbicas, de força e de equilíbrio, além de indicações para um
estilo de vida ativo.
( ) Dados de 2019 mostram que, no Brasil, 44,8% da população não
pratica o mínimo de atividade física recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que pode ser responsável por
50% das internações no Sistema Único de Saúde (SUS).
( ) A OMS recomenda que adultos façam atividade física moderada
de 150 a 300 minutos ou atividade física intensa de 75 a 150
minutos, por semana, quando não houver contraindicação.
( ) Desde 1991, fomenta-se a implantação de polos do Programa
Academia da Saúde (PAS) para incentivar ações de atividade física e promoção da saúde.
A sequência correta encontrada é:
a) F, F, F, V.
b) V, F, F, V.
c) V, F, V, F.
d) F, V, V, F.
e) F, F, F, F.
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QUESTÃO 34
A partir de 2003, passaram a ser publicadas diversas leis que regulamentaram especificamente as questões relacionadas à sáude do
trabalhador público federal. Em 2008, foi implantada a Política Nacional de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal (PASS) e, em 2009, o Subsistema Integrado de Atenção
à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) com o início do funcionamento das primeiras Unidades SIASS para execução da política.
Referem-se à política do SIASS, EXCETO:
a) Todos os profissionais que trabalham nas Unidades (SIASS) devem, quando do manuseio dos documentos oficiais, guardar sigilo sobre os assuntos de que têm ciência em razão de cargo,
emprego ou função.
b) A perícia oficial de saúde compreende duas modalidades nas Unidades SIASS: a junta oficial em saúde, realizada por grupo de três
médicos ou três cirurgiões-dentistas, e a perícia oficial singular
em saúde, realizada por um médico ou um cirurgião-dentista.
c) O técnico de enfermagem atua nas Unidades SIASS nas ações
assistenciais da atenção à saúde dos servidores e demais trabalhadores, conforme consta no eixo assistência da PASS e detalhado
em normativas no Manual de Perícia Oficial em Saúde do servidor
público federal.
d) A avaliação do candidato portador de deficiência aprovado em
concurso público é realizada na Unidade SIASS, com a participação de três profissionais: um médico, um integrante da carreira
almejada pelo candidato e um integrante atuante na área da deficiência em questão.
e) A equipe multiprofissional de suporte à perícia oficial em saúde
é composta por um conjunto de servidores com formação em
diversas áreas do conhecimento, responsáveis pelo desenvolvimento de ações de saúde, segurança do trabalho e atividades
administrativas, no âmbito das Unidades SIASS.
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QUESTÃO 35
No Manual de Perícia Oficial em Saúde, os princípios da perícia na
PASS são:
a) Discricionariedade, humanização, economicidade, imparcialidade,
moralidade.
b) Imparcialidade, legalidade, equidade, humanização, multidisciplinariedade, economicidade.
c) Discricionariedade, imparcialidade, ética profissional, legalidade,
conhecimento técnico-científico.
d) 
Ética profissional, imparcialidade, discricionariedade, igualdade,
sigilo profissional e documentos oficiais.
e) Conhecimento técnico-científico, ética profissional, integralidade,
integração, sigilo profissional e documentos oficiais.

QUESTÃO 36
Segundo a deliberação COREN-MG nº 168, de 05 de agosto de 2010,
são atribuições específicas do técnico e auxiliar de enfermagem nos
serviços de esterilização de materiais:
a) Contribuir com as ações de programas de prevenção e controle de
infecção e de eventos adversos.
b) Realizar testes de validação do processo e estocar, distribuir, registrar e controlar a saída de materiais.
c) Encaminhar os materiais para o setor de esterilização e supervisionar o funcionamento dos equipamentos.
d) Executar ações de acordo com as normas estabelecidas e acatar o
processo de padronização dos insumos e uso de EPI.
e) Participar do planejamento e desenvolvimento do programa de
estágios e acompanhar estudantes durante visitas técnicas.
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QUESTÃO 37
A saúde da mulher é parte importante na atenção básica à saúde.
No que se refere ao ciclo menstrual feminino, a mulher sofre com
sintomas somáticos e afetivos no período que antecede a menstruação, a chamada tensão pré-menstrual (TPM).
De acordo com o Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres
do Ministério da Saúde, é um sintoma somático da mulher no período
de tensão pré-menstrual:
a) depressão
b) irritabilidade
c) isolamento social
d) dor nas articulações
e) distensão abdominal
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QUESTÃO 38
Sobre a higienização das mãos, medida de segurança presente na
rotina de uma unidade de saúde, afirma-se que:
I)  é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde.
II) tem as seguintes finalidades: remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato.
III) esquecer algumas etapas torna o procedimento inadequado na
prática diária; no entanto, os profissionais de saúde devem se
preocupar efetivamente com a quantidade de vezes em que tal
procedimento é realizado.
IV) ocorrem falhas na técnica principalmente pela não utilização de
sabonete e não observação das superfícies das mãos a serem
friccionadas.
V) é recomendado a familiares, acompanhantes e visitantes higienizarem as mãos antes e após contato com o paciente, nos serviços
de saúde.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I, II, IV.
b) II, III, IV.
c) III, IV, V.
d) I, II, IV, V.
e) II, III, IV, V.
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QUESTÃO 39
				
Associe os registros em prontuário realizados pela equipe de enfermagem na coluna 1 às respectivas finalidades na coluna 2:

1. P
 artilha de
informações
2. G
 arantia de
qualidade
3. Relatório
permanente
4. Evidência
legal
5. Ensino

e
pesquisa
6. Auditoria

( ) os registros do paciente contêm um grande
número de informações e podem constituir
uma fonte alternativa de dados.
( ) refere-se à análise das atividades realizadas
pela equipe de enfermagem por meio do
prontuário do paciente.
( ) estabelece uma efetiva comunicação entre a
equipe de enfermagem e demais profissionais envolvidos na assistência ao paciente.
( ) serve como fonte de subsídios para a avaliação da assistência prestada (comitê interno
hospitalar).
( ) documento legal tanto para o paciente quanto para a equipe médica e de enfermagem (e
outros), referente à assistência prestada.
( ) registro escrito, em ordem cronológica, da
enfermidade de um paciente e dos cuidados
oferecidos, desde o surgimento do problema
até a alta / óbito /transferência hospitalar.

A sequência correta é:
a) 1, 4, 3, 2, 6, 5.
b) 3, 6, 1, 5, 4, 2.
c) 4, 2, 3, 5, 6, 1.
d) 5, 6, 1, 2, 4, 3.
e) 6, 1, 3, 4, 5, 2.
Concurso TAE 2021 | CEFET-MG | Técnico de Enfermagem

45

QUESTÃO 40
Sobre os procedimentos de curativos e os tratamentos de feridas, é
INCORRETO afirmar que:

a) Para que o tratamento seja bem-sucedido é preciso saber, em primeiro lugar, o que causou a lesão a ser tratada ou o que a impede
de cicatrizar.
b) A técnica de curativos pode ocasionar trauma mecânico, provocado pela limpeza agressiva (atrito com gaze ou jatos líquidos com
excesso de pressão).
c) O curativo é a conduta mais frequentemente utilizada para o tratamento de feridas, sendo dinâmico e dependente, a cada momento, da evolução das fases de cicatrização.
d) As finalidades do curativo são: reaproximar bordas separadas;
proteger a ferida contra contaminação e infecções; diminuir a intensidade da dor; manter a superfície da lesão seca.
e) Feridas são definidas como a perda da solução de continuidade
do tegumento, representadas não apenas pela ruptura da pele e
do tecido celular subcutâneo, mas também, em alguns casos, de
músculos, tendões e ossos.
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QUESTÃO 41
A aferição da pressão visa a avaliar a capacidade e eficácia do sistema cardiovascular e verificar alterações na pressão arterial fisiológica. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo:
I. O manguito deve ser adequado ao braço do paciente e posicionado deixando uma certa folga, cerca de 2 a 3 cm acima da fossa
cubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial.
II. A bolsa de borracha deve ter a largura correspondente a 40% da
circunferência do braço, e o seu comprimento, envolver pelo menos 80% do membro.
III. O braço deve estar posicionado na altura do coração (nível do
ponto médio do esterno ou 4º espaço intercostal), com a palma
da mão voltada para cima e o cotovelo levemente fletido.
IV. O manguito deve ser inflado de 10 em 10mmHg, até ultrapassar
de 20 a 30mmHg o nível estimado da pressão sistólica.
V. A pressão sistólica é determinada no momento do aparecimento
do primeiro som (fase I de Korotkoff), seguido de batidas regulares que cessam com o aumento da velocidade da deflação.
VI. A pressão diastólica é determinada no desaparecimento do som
(fase V de Korotkoff).
Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I, II, III, V.
b) I, III, IV, V.
c) II, III, IV, V.
d) III, IV, V, VI.
e) II, III, IV, VI.
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QUESTÃO 42
Durante o atendimento a um paciente de 32 anos, sem comorbidades, o Técnico em Enfermagem encontrou os seguintes dados:
pressão arterial 130 x 90 mmHg, temperatura de 36,9 °C, frequência
cardíaca de 116 bpm e frequência respiratória de 25 ipm. Com base
nesses resultados, o paciente encontra-se:
a) Normotenso, febril, normocárdico e eupneico.
b) Normotenso, piréxico, taquicárdico e taquipneico.
c) Pré-hipertenso, afebril, normocárdico e taquipneico.
d) Hipertenso grau I, afebril, normocárdico e eupneico.
e) Pré-hipertenso, normotérmico, taquicárdico e taquipneico.

QUESTÃO 43
Sobre a termoterapia, é INCORRETO afirmar que:
a) A aplicação de frio local é a terapia mais indicada em traumas
imediatos.
b) O calor local, além de atuar no alívio de dores, pode retardar processos de supuração de uma área.
c) A aplicação de aquecimento local aumenta a circulação deixando
a musculatura mais relaxada e alongada.
d) A aplicação de frio local tem como finalidade vasoconstrição,
anestesia local, diminuição da dor localizada e da inflamação.
e) A observação da temperatura da bolsa de calor ou de frio é importante para não haver queimadura ou lesão no local de aplicação.
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QUESTÃO 44
O vírus Herpes simples (HSV-1) produz a familiar herpes labial,
comumente chamada de ferida fria ou vesícula febril. No passado acreditava-se que essa úlcera labial dolorosa, semelhante
a uma bolha, era causada por um resfriado ou febre. Mesmo
agora que os cientistas reconhecem a origem da herpes labial,
a condição ainda é referida como uma úlcera fria. A infecção por vírus herpes permanece latente em células dos lábios
ou do nariz e é ativada por estresse, luz solar, doenças febris
devido ao resfriado comum até a pneumonia estreptocócica,
meningite meningocócica e, até mesmo, malária.
Fonte: BRUNNER & SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-cirúrgica, v.1.
Guanabara Koogan, 2005.

Sobre a herpes labial, é INCORRETO afirmar que:
a) Pode regredir espontaneamente de 10 a 14 dias.
b) Pode ser transmitida a partir de uma pessoa assintomática.
c) É transmitida principalmente por contato direto com as secreções
infectadas.
d) Pode ocorrer o compartilhamento de objetos mesmo que a pessoa apresente o sintoma.
e) Apresenta pequenas vesículas, isoladas ou em grupos, as quais
podem surgir nos lábios e dentro da boca.
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QUESTÃO 45
O agente desinfetante bactericida que pode promover a esterilização
química mais eficaz nos instrumentos como endoscópios, instrumentos odontológicos e outros que não podem ser submetidos ao calor
éo
a) álcool a 70%.
b) álcool iodado.
c) glutaraldeído a 2%.
d) detergente enzimático a 1%.
e) hipoclorito de sódio a 0,01%.
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QUESTÃO 46
Com relação ao acondicionamento e ao uso dos materiais na central
de esterilização, analise se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V)
ou falsas (F).
( ) Os materiais devem ser transportados em vasilhames com perfurações que permitam a ventilação em seu interior.
( ) Entre os métodos usados para o processo de esterilização, devem-se realizar testes bacteriológicos periodicamente, a fim de
se observar a eficácia do processamento.
( ) O controle do prazo de validade da esterilização, a integridade
do invólucro e a armazenagem visam a conferir, semestralmente,
a presença de umidade, poeira e insetos.
( ) Os EPIs são de uso obrigatório e devem estar de acordo com os
procedimentos a serem realizados.
( ) As soluções desinfetantes são utilizadas mesmo que a sua aparência apresente divergência com a instrução do fabricante.
A sequência correta é:
a) F, V, V, F, V.
b) V, V, F, V, F.
c) F, V, F, V, V.
d) F, V, F, V, F.
e) V, F, V, V, F.
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QUESTÃO 47
O estado epilético (atividade convulsiva prolongada aguda) é uma
série de convulsões generalizadas que ocorrem sem a recuperação
plena da consciência entre as crises (Greenberg, 2001). O termo foi
ampliado para incluir as convulsões clínicas ou elétricas contínuas,
durando pelo menos 30 minutos, mesmo sem comprometimento
da consciência.
Ao prestar cuidados a uma pessoa em crise convulsiva, o procedimento correto é
a) desconsiderar o seu estado como emergência médica por não
produzir efeitos cumulativos.
b) contê-la durante a crise convulsiva, pois as contrações musculares
são fortes e podem produzir lesões.
c) mantê-la deitada no chão em decúbito lateral quando possível,
evitando colisão contra superfície rígida.
d) colocar pano limpo em sua boca para evitar que morda a língua
ou a bochecha durante a crise convulsiva.
e) orientá-la a tomar as medicações conforme prescrição médica podendo interrompê-la ao cessar a atividade convulsiva.
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QUESTÃO 48
O Diabetes Mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue (hiperglicemia) decorrentes dos defeitos na secreção e/ou na ação da
insulina.
Fonte: American Diabetes Association [ADA], Expert Committee on the Diagnosis
and Classiffication of Diabetes Mellittus, 2003.

Sobre o Diabetes Mellitus, analise as afirmativas abaixo:
I. As injeções de insulina são administradas no tecido cutâneo com
uso de seringas especiais.
II. O Diabetes Mellitus é uma doença crônica que requer uma vida
de comportamentos especiais autogerenciados.
III. A disfunção sexual, principalmente a impotência no homem, é
uma complicação do diabetes.
IV. A base do tratamento do diabetes é a nutrição, a dieta e o controle de peso, sendo dispensável o apoio familiar.
V. O paciente deve ser encorajado a incorporar novos hábitos nutricionais em seu estilo de vida por meio de educação alimentar, terapia comportamental, apoio de grupo e aconselhamento nutricional
contínuo.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I, II, III.
b) II, III, V.
c) I, IV, V.
d) I, II, IV.
e) III, IV, V.
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QUESTÃO 49
Numa ocorrência de acidente com choque elétrico, os primeiros socorros devem ser prestados rapidamente, significando a diferença
entre a vida e a morte.
Dentre as medidas de socorrro, NÃO é necessário:
a) Avaliar a segurança do local e desligar o disjuntor.
b) Avaliar estado geral e acionar serviço médico de urgência.
c) Afastar a vítima com um objeto não metálico e livre de umidade.
d) Aplicar ressuscitação cardiopulmonar na ausência de pulso e
respiração.
e) Estimular a vítima, observando nível de consciência e auxiliando-a
a se erguer.
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QUESTÃO 50
Acredita-se que aproximadamente 75% de todos os cânceres
estão relacionados com o ambiente. A fumaça de cigarro,
creditada como sendo o mais letal carcinógeno químico isolado,
contribui para, pelo menos, 30% das mortes por câncer.
Fonte: HEATCH & FONTHAN, 2001.

Sobre o câncer, é correto afirmar que:
a) A mastigação de fumo está associada a cânceres da cavidade oral,
os quais ocorrem principalmente em homens na faixa etária de
75 anos.
b) Os produtos de tabaco que não produzem fumaça são menos
agressivos à saúde independentemente do tempo de exposição
do indivíduo.
c)
Os movimentos de controle do tabagismo liderados por

profissionais de saúde e sociedades médicas começaram a surgir
no Brasil na década de 1960.
d) 
A fuligem, a serragem e algumas substâncias químicas como
anilina, pesticidas e formaldeídos são considerados fatores de
risco aceitáveis no ambiente.
e) Os sistemas orgânicos mais frequentemente afetados são fígado,
pulmões e rins, provavelmente por causa de seus papéis na
detoxificação das substâncias químicas.
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