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BOA PROVA

O contém 30 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo.
Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

incluídos .

Não haverá substituição de , por
erro do candidato.

Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
.

O candidato só poderá levar o próprio faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme
Edital do Concurso.

Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o .

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o . Não esqueça o documento de identidade e seus demais
pertences.

O será afixado nos Postos de Atendimento e disponibilizado no site
www.concursofec.uff.br, na data estabelecida no Cronograma Previsto.
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A prova objetiva terá duração de 3 horas, neste tempo o preenchimento do

Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do e

a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato.

Observe as seguintes recomendações relativas ao :
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço

correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as

emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.

Após identificadoe instaladonasala, vocênãopoderáconsultarqualquermaterial, enquantoaguardaohoráriode iníciodaprova.
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Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Graham Bell era professor em uma escola de surdos-
mudos, nos Estados Unidos. E, nas horas vagas, fazia de
tudo. Sempre que sobrava um tempinho, ficava em sua
oficina. Mas não ficava simplesmente mexendo nas coisas.
Ele queria fabricar um aparelho que ajudasse seus alunos
surdos a ouvir. Foi assim que, em 1876, ele criou um sistema
elétrico que permitia transmitir o som da voz a distância.
Estava inventado o telefone.

Como Surgiu o Telefone

Monique Gorde

LÍNGUA PORTUGUESA

1. De acordo com a leitura do texto, a intenção de Graham
Bell era inventar:

A) o telefone, transmitindo, assim, o som a distância;
B) um sistema elétrico de baixo consumo energético;
C) um aparelho para fazer surdos ouvirem;
D) vários engenhos, pois tinha uma oficina onde realizava

experiências;
E) um aparelho para ajudar os mudos a se comunicarem.

6. No fragmento “... em uma escola de ...”
(linhas 1 e 2), a palavra composta sublinhada faz o seu plural
de modo idêntico ao da palavra:

A) primeiro-ministro;
B) salário-família;
C) abaixo-assinado;
D) beija-flor;
E) guarda-roupa.

surdos-mudos

2. Segundo o texto, Graham Bel era um pesquisador
multidisciplinar. O trecho do texto que justifica essa afirmativa
é:

A) “Mas não ficava simplesmente mexendo nas coisas.”
(linha 4);

B) “Ele queria fabricar um aparelho...” (linha 5);
C) “Sempre que sobrava um tempinho, ficava em sua

oficina.” (linhas 3 e 4);
D) “E, nas horas vagas, fazia de tudo.” (linhas 2 e 3);
E) “Estava inventado o telefone.” (linha 8).

3. Em “E, nas horas ...” (linha 2), a palavra destacada
tem o seu sinônimo em:

A) ocupadas;
B) disponíveis;
C) trabalhadas;
D) comprometidas;
E) silenciosas.

vagas

10. No período “O professor Graham Bell foi muito
prestigiado pelo seu invento.”, a palavra grifada encontra um
similar sonoro em . Esse par de palavras é
conceituado no estudo da:

A) homonímia;
B) sinonímia;
C) antonímia;
D) polissemia;
E) paronímia.

eminente

iminente

11. Um trabalhador ví t ima de queimadura com
comprometimento de membros inferiores e um dos membros
superiores, segundo a Regra dos Nove, terá afetado uma
área corpórea equivalente a:

A) 27%;
B) 28%;
C) 36%;
D) 45%;
E) 54%.

9. Sua avidez _________ lucros, _________ riquezas, não
era compatível ________ seus sentimentos de amor
_________ próximo.
Considerando a regência nominal, a seqüência que preenche
corretamente as lacunas é:

A) por, por, em, do;
B) de, de, por, para com o;
C) por, por, com, ao;
D) de, de, com, para o;
E) para, para, de, pelo.

8. Dentre as alternativas abaixo, a que apresenta regência
verbal de acordo com a norma culta da língua é:

A) Estes são os recursos que dispomos.
B) Assiste ao trabalhador o direito de férias.
C) Perdôo aos teus erros.
D) Paguei a uma dívida atrasada.
E) Perdoei o amigo que me ofendeu.

7. No trecho “ não ficava simplesmente...” (linha 4), a
palavra destacada pode ser substituída, sem prejuízo do
sentido, por:

A) portanto;
B) porque;
C) embora;
D) contudo;
E) quando.

Mas

5. Em “... o som da voz a .” (linha 7), a palavra
grifada segue a mesma regra de acentuação que:

A) cárie;
B) paletó;
C) herói;
D) viúva;
E) amável.

distância

4. No trecho “Sempre que sobrava um tempinho, ficava em
sua oficina.” (linhas 3 e 4), a vírgula foi empregada para
separar:

A) o aposto;
B) o vocativo;
C) termos coordenados;
D) expressão explicativa;
E) oração adverbial anteposta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS



18. A lâmina de laringoscópio deve ser submetida a
procedimento adequado de desinfecção como forma de
prevenir a veiculação de infecção. Este material é classificado
como:
A) crítico;
B) semi-crítico;
C) não crítico;
D) limpo;
E) estéril.

19. A leptospirose é uma doença infecto-contagiosa que
pode ser letal e o seu modo de transmissão está associado
ao:

A) contato direto com o doente;
B) contato indireto com o doente;
C) transporte por vetores;
D) transporte pelo ar;
E) contato com fômites.

20. Num adulto em condições normais, a água corporal total
corresponde ao peso em:
A) 10%;
B) 20%;
C) 30%;
D) 50%;
E) 60%.

14. Um trabalhador vítima de esmagamento de falange distal
foi atendido no Serviço de Médico da empresa. Conforme
consta em seu prontuário, o esquema vacinal contra o tétano
foi concluído há menos de 5 anos, nesse caso a indicação
será:
A) não vacinar;
B) receber uma dose de reforço da vacina;
C) receber o soro antitetânico;
D) receber uma dose de reforço da vacina e o soro

antitetânico;
E) reiniciar o esquema vacinal.

15. A quimioprofilaxia pós-exposição ocupacional reduz a
possibilidade de transmissão do HIV. Neste caso, a duração
da quimioprofilaxia é de:

A) 7 dias;
B) 14 dias;
C) 21 dias;
D) 28 dias;
E) 30 dias.

16. A amebíase é uma parasitose e está relacionada à falta
de saneamento básico e a má condição sócio-econômica da
população. Seu agente etiológico é:

A) Ancylostoma duodenale;
B) Strongyloides stercoralis;
C) Giárdia lambia;
D) Entamoeba histolítica;
E) Trichocefalus trichiurus.

17. De acordo com a classificação de cirurgia por seu
potencial de contaminação, uma facectomia é considerada:

A) estéril;
B) limpa;
C) potencialmente contaminada;
D) contaminada;
E) infectada.

13. O valor percentual atribuído ao salário recebido pelos
trabalhadores expostos a atividades perigosas corresponde
a:

A) 40% do salário mínimo regional;
B) 30% do salário recebido;
C) 20% do salário mínimo nacional;
D) 10% do salário mínimo regional;
E) 10% do salário recebido.

22. Em uma Unidade de Saúde, um trabalhador do serviço de
limpeza sofreu acidente com material perfuro-cortante de
origem desconhecida. Sabendo-se que a resposta vacinal do
trabalhador para hepatite B é adequada, a conduta correta
será:

A) nenhuma medida específica;
B) administrar gamaglobulina hiperimune para hepatite B

(HBIG);
C) administrar gamaglobulina hiperimune para hepatite B e 1

dose de vacina contra hepatite B;
D) reiniciar o esquema vacinal;
E) fazer 1 dose de vacina contra hepatite B.

21. O esfíncter situado entre o esôfago e o estômago é
chamado de:

A) cárdia;
B) faringe;
C) laringe;
D) epiglote;
E) piloro.

23. Os microorganismos que vivem e se multiplicam na pele,
podendo ser viáveis por longo período, fazem parte da flora:

A) indispensável;
B) residente;
C) permanente;
D) transitória;
E) superficial.

12. O órgão de competência nacional que coordena, orienta,
controla e supervisiona as ações relacionadas com a saúde
do trabalhador é:

A) Ministério da Justiça;
B) Ministério do Trabalho e Emprego;
C) Secretaria de Segurança e saúde do Trabalhador;
D) Delegacia Nacional do Trabalho;
E) Delegacia Regional do Trabalho.



26. Foram prescritos 150mg de determinado medicamento e
a Unidade de Saúde possui frascos de 1g contendo a
substância liofilizada e diluente específico contendo 10ml.
Após a reconstituição do medicamento, o volume da solução
a ser aspirado será de:

A) 0,5ml;
B) 1,0ml;
C) 1,5ml;
D) 2,0ml;
E) 2,5ml.

27. O Auxiliar de Enfermagem deve apor à assinatura, o
número e categoria de inscrição no Conselho Regional de
Enfermagem. Quando no exercício profissional ele estará
cumprindo uma responsabilidade e dever contido na seção
das relações com:

A) a pessoa, a família e a coletividade;
B) os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros;
C) as organizações da categoria;
D) as organizações empregadoras;
E) as infrações e as penalidades.

28. Norma Regulamentadora (NR) que estabelece as
diretrizes básicas para a implementação de medidas de
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos
serviços de saúde é a:

A) NR - 6;
B) NR - 7;
C) NR - 9;
D) NR - 16;
E) NR - 32.

29. Os equipamentos de socorro de urgência deverão ser
acondicionados em caixas localizadas em locais de fácil
acesso e identificadas pela cor:

A) vermelho;
B) laranja;
C) amarelo;
D) púrpura;
E) verde.

30. O diagnóstico clínico imediato de parada cardíaca
consiste em perda súbita da consciência e:

A) ausência de pulso nos grandes vasos;
B) midríase;
C) miose;
D) assistolia;
E) taquicardia ventricular.

25. Os exames periódicos realizados em funcionários de uma
empresa é um procedimento classificado como forma de:

A) prevenção primária;
B) prevenção secundária;
C) proteção específica;
D) prevenção terciária;
E) limitação de incapacidade.

24. A dor é um sintoma percebido, experimentado e
informado pelo paciente e classificada como um sintoma:

A) cardial;
B) local;
C) sugestivo;
D) objetivo;
E) subjetivo.




