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2 METRO-Conhecimentos Básicos3 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Português 

 
Atenção: As questões de números 1 a 5 referem-se ao texto 

abaixo. 
 

Os robôs têm se mostrado ferramentas valiosas para 

soldados, cirurgiões e pessoas que desejam limpar seu carpete. 

Mas, em cada caso, eles são projetados e construídos 

especificamente para uma tarefa. Agora existe um movimento 

que pretende construir máquinas multifuncionais − robôs que 

naveguem mudando de ambientes como escritórios ou salas de 

estar e trabalhem com as próprias mãos. É claro que robôs 

multiuso não são uma ideia nova. “Faz cerca de 50 anos que 

faltam cinco ou dez anos para que isso aconteça”, ironiza Eric 

Berger, codiretor do Programa de Robótica Pessoal da Willow 

Garage, empresa iniciante do Vale do Silício. A demora deve-se 

em parte ao fato de que mesmo tarefas simples requerem um 

grande conjunto de habilidades. Para que busque uma caneca, 

por exemplo, um robô precisa processar dados coletados por 

uma série de sensores − scanners a laser que identificam 

possíveis obstáculos, câmeras que procuram o alvo, resposta 

de sensores de força nos dedos para segurar a caneca, e muito 

mais. Mas Berger e outros especialistas estão confiantes em 

relação a um progresso real que possa ser obtido na próxima 

década. 

(Adaptado de Gretory Mone. O robô faz-tudo. Scientific 
American Brasil. Ano 8, n. 92, 01/2010, p.39) 

 
 
1. “Faz cerca de 50 anos que faltam cinco ou dez anos para 

que isso aconteça”, ironiza Eric Berger... 
 

A ironia da frase evidencia dois aspectos do tema tratado 
no texto, que são: 

 
(A) as dificuldades insuperáveis da criação de robôs 

multifuncionais e a persistência dos pesquisadores 
do passado e do presente para ao menos chegarem 
perto dessa meta. 

 

(B) o longo tempo de existência do propósito de se 
criarem robôs multifuncionais e o erro das previsões 
sobre quando isso poderia vir a ocorrer. 

 

(C) o reconhecimento de que robôs multiuso existem há 
bastante tempo e o desconhecimento disso por 
aqueles mesmos que deles se beneficiam. 

 

(D) o uso já antigo dos robôs multifuncionais nos setores 
de ponta e a constatação de que ainda vai demorar 
muito a sua utilização em tarefas cotidianas. 

 

(E) a impossibilidade de se especular sobre quando os 
robôs multiuso poderão ser criados e a pouca 
utilidade das pesquisas feitas nos últimos anos. 

2. A demora deve-se em parte ao fato de que mesmo tarefas 
simples requerem um grande conjunto de habilidades. 

 
Substitui adequadamente o termo grifado na frase acima: 
 
(A) instituem. 
 
(B) estatuem. 
 
(C) engendram. 
 
(D) demandam. 
 
(E) revelam. 

_________________________________________________________ 
 

3. ... faltam cinco ou dez anos para que isso aconteça... 
 

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o 
grifado acima está em: 
 
(A) ... e trabalhem com as próprias mãos. 
 
(B) ... cirurgiões e pessoas que desejam limpar seu 

carpete. 
 
(C) ... um robô precisa processar dados coletados... 
 
(D) ... um movimento que pretende construir máquinas 

multifuncionais... 
 
(E) ... mesmo tarefas simples requerem um grande 

conjunto de habilidades. 
_________________________________________________________ 
 

4. A afirmação correta em relação à pontuação empregada 
em um segmento do texto está em: 
 
(A) A demora deve-se em parte ao fato de que mesmo 

tarefas simples requerem um grande conjunto de 
habilidades: a expressão grifada poderia ser coloca-
da entre vírgulas, sem prejuízo para a correção e a 
lógica. 

 
(B) “Faz cerca de 50 anos que faltam cinco ou dez anos 

para que isso aconteça”: as aspas foram empre-
gadas para destacar que se trata de uma afirmação 
inteiramente irônica. 

 
(C) Os robôs têm se mostrado ferramentas valiosas para 

soldados, cirurgiões e pessoas que desejam limpar 
seu carpete: outra vírgula poderia ser colocada ime-
diatamente depois do termo pessoas, sem prejuízo 
para a correção e a lógica. 

 
(D) É claro que robôs multiuso não são uma ideia nova. 

“Faz cerca de 50 anos...”: a substituição do ponto 
final por dois-pontos redundaria em prejuízo para a 
correção e a lógica. 

 
(E) Agora existe um movimento que pretende construir 

máquinas multifuncionais − robôs que naveguem: o 
travessão poderia ser substituído por dois-pontos 
sem prejuízo para a correção. 

_________________________________________________________ 
 

5. A substituição do elemento grifado pelo pronome cor-
respondente, com os necessários ajustes no segmento, foi 
realizada corretamente em: 
 
(A) que pretende construir máquinas multifuncionais = 

que lhes pretende construir 
 
(B) que desejam limpar seu carpete = que desejam o 

limpar 
 
(C) precisa processar dados coletados = precisa 

processá-los 
 
(D) que busque uma caneca = que busque-a 
 
(E) requerem um grande conjunto de habilidades = 

requerem-nas 
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Atenção: As questões de números 6 a 15 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Wolfgang Amadè Mozart, como ele costumava escrever 

seu nome, era um homem baixo, com um rosto comum 

marcado pela varíola, cujo traço mais marcante era um par de 

olhos azul-cinzentos profundos. Dizia-se que, quando estava de 

bom humor, era caloroso. Mas com frequência dava a 

impressão de não estar inteiramente presente, como se sua 

mente estivesse concentrada em algum evento invisível. 

Ele nasceu no arcebispado de Salzburgo em 1756 e 

morreu na capital imperial de Viena em 1791. Era um ser 

totalmente urbano que jamais teve muito a dizer sobre os 

encantos da natureza. Filho das classes artesãs − seus an-

cestrais eram tecelões e pedreiros −-, ele adotou modas aristo-

cráticas. Era fisicamente agitado, espirituoso e obsceno. Obti-

nha sucesso considerável, embora soubesse que merecia mais. 

Quando criança, Mozart foi anunciado em Londres como 

“prodígio” e “gênio”. Elogios desse tipo, por mais justificados 

que sejam, cobram seu preço na humildade de um homem. 

Mozart, ele mesmo admitia, podia ser tão “orgulhoso quanto um 

pavão”. A presunção leva com facilidade à paranoia, e Mozart 

não estava imune. 

Certa época, em Viena, agarrou-se à ideia de que 

Antonio Salieri, o mestre de capela imperial, estava tramando 

contra ele. A despeito da existência ou não dessas intrigas, 

Mozart não estava acima da politicagem. A jocosidade era o 

que o salvava. Seu correspondente nos tempos modernos 

talvez seja George Gershwin, que era encantador e apaixonado 

por si mesmo em igual medida. 

As atuais tentativas de encontrar uma camada melan-

cólica na psicologia de Mozart não foram convincentes. Em sua 

correspondência, uma ou duas vezes ele exibe sintomas 

depressivos − aludindo a seus pensamentos negros, descre-

vendo sensações de frieza e vacuidade −, mas o contexto das 

cartas é fundamental: no primeiro caso, ele está implorando por 

dinheiro e, no segundo, está dizendo à esposa como sente falta 

dela. Dos sete filhos de Leopold e Maria Anna Mozart, Wolfgang 

foi um dos dois que sobreviveram à primeira infância; apenas 

dois de seus próprios filhos viveram até a idade adulta. Contra 

esse pano de fundo, Mozart parece, na verdade, infatiga-

velmente otimista. 

(Adaptado de Alex Ross. Escuta só. Trad. Pedro Maia 
Soares. São Paulo, Cia. das Letras, 2011, p. 93-95) 

6. No texto, o autor 
 
(A) descreve Mozart como um ser fora do comum, des-

tacando as qualidades contraditórias do compositor, 
como a humildade e o orgulho. 

 

(B) procura traçar um retrato realista de Mozart, 
assinalando não apenas sua genialidade, mas 
também aspectos menos louváveis de sua biografia. 

 

(C) comprova que, por debaixo de seu imenso sucesso, 
Mozart escondia traços de melancolia que só viriam 
a ser compreendidos no futuro. 

 

(D) demonstra que alguns fatos da biografia de Mozart, 
como sua origem social e familiar, exerceram papel 
fundamental no desenvolvimento de suas virtudes. 

 

(E) relaciona a obra de Mozart à de Gershwin, para 
comprovar a influência que a obra do compositor 
austríaco teve sobre a obra deste último. 

_________________________________________________________ 
 

7. Conclui-se que Mozart tinha opinião elogiosa sobre si 
mesmo a partir do segmento transcrito em: 
 
(A) Mozart, ele mesmo admitia, podia ser tão “orgulhoso 

quanto um pavão”. 
 

(B) A jocosidade era o que o salvava. 
 

(C) Em sua correspondência, uma ou duas vezes ele 
exibe sintomas depressivos. 

 

(D) Era um ser totalmente urbano que jamais teve muito 
a dizer sobre os encantos da natureza. 

 

(E) ... Mozart não estava acima da politicagem. 
_________________________________________________________ 
 

8. Atente para as afirmações abaixo. 
 

 I. No texto, o autor comprova a tese de que Antonio 
Salieri, o mestre de capela imperial, estava traman-
do contra Mozart. 

 

 II. Subentende-se que Mozart era presunçoso e para-
noico quando o autor afirma que a presunção leva 
com facilidade à paranoia, e Mozart não estava 
imune a isso. 

 

 III. Na frase Obtinha sucesso considerável, embora 
soubesse que merecia mais, ambos os verbos 
grifados exigem o mesmo tipo de complemento. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em 
 
(A) II. 
 

(B) I e II. 
 

(C) II e III. 
 

(D) I e III. 
 

(E) III. 
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9. A despeito da existência ou não dessas intrigas, Mozart 
não estava acima da politicagem. (4o parágrafo) 

 
O emprego do segmento grifado acima assinala uma 

 
(A) concessão. 

(B) condição. 

(C) noção de temporalidade. 

(D) retificação. 

(E) conclusão. 
_________________________________________________________ 
 

10. Está corretamente pontuada a frase: 
 

(A) O antigo mito de que Mozart transcrevia a música 
que tocava, em seu cérebro, foi derrubado por estu-
diosos, que, afirmam que ele, ao contrário disso, 
aprimorava suas ideias − até um grau quase ma-
níaco. 

 
(B) O antigo mito, de que Mozart transcrevia a música 

que tocava em seu cérebro, foi derrubado por 
estudiosos que, afirmam que ele, ao contrário disso, 
aprimorava suas ideias, até um grau quase maníaco. 

 
(C) O antigo mito de que Mozart transcrevia a música, 

que tocava em seu cérebro foi derrubado por 
estudiosos; que afirmam que ele (ao contrário disso) 
aprimorava suas ideias até um grau quase maníaco. 

 
(D) O antigo mito de que Mozart transcrevia a música 

que tocava em seu cérebro, foi derrubado por 
estudiosos, que afirmam que ele, ao contrário disso 
aprimorava suas ideias até um grau quase maníaco. 

 
(E) O antigo mito de que Mozart transcrevia a música 

que tocava em seu cérebro foi derrubado por estu-
diosos que afirmam que ele, ao contrário disso, 
aprimorava suas ideias até um grau quase maníaco. 

_________________________________________________________ 
 

11. A frase em que o verbo se apresenta na voz passiva é: 
 

(A) ... que era encantador e apaixonado por si mesmo 
em igual medida. 

 
(B) ... como ele costumava escrever seu nome ... 
 
(C) Era um ser totalmente urbano que jamais teve muito 

a dizer sobre os encantos da natureza. 
 
(D) ... seus ancestrais eram tecelões e pedreiros... 
 
(E) Quando criança, Mozart foi anunciado em Londres 

como “prodígio” e “gênio”. 
_________________________________________________________ 
 

12. A frase que apresenta INCORREÇÕES quanto à ortografia é: 
 

(A) Quando jovem, o compositor demonstrava uma 
capacidade extraordinária de imitar vários estilos 
musicais. 

 
(B) Dizem que o músico era avesso à ideia de expressar 

sentimentos pessoais por meio de sua música. 
 
(C) Poucos estudiosos se despõem a discutir o empacto 

das composições do músico na cultura ocidental. 
 
(D) Salvo algumas exceções, a maioria das óperas do 

compositor termina em uma cena de reconciliação 
entre os personagens. 

 
(E) Alguns acreditam que o valor da obra do compositor 

se deve mais à árdua dedicação do que a arroubos 
de inspiração. 

13. ......  medida que se aproxima da idade adulta, Mozart 
passa  ......  compor concertos mais audazes, demons-
trando que está prestes  ......  atingir a maturidade musical. 

 
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na 
ordem dada: 
 
(A) A - à - à 

(B) À - à - a 

(C) A - à - a 

(D) À - a - a  

(E) A - a - à 

_________________________________________________________ 
 

14. Atente para as afirmações abaixo. 
 
 I. Wolfgang Amadè Mozart, como ele costumava 

escrever seu nome, era um homem baixo, com um 
rosto comum marcado pela varíola, cujo traço mais 
marcante era um par de olhos azul-cinzentos 
profundos. 

 
  Mantendo-se a correção, a lógica e, em linhas ge-

rais, o sentido original, o segmento grifado acima 
pode ser reescrito da seguinte maneira: cujo rosto 
comum marcado pela varíola tinha como traço 
mais marcante um par de olhos azul-cinzentos 
profundos. 

 
 II. Dizia-se que, quando estava de bom humor... / 

Obtinha sucesso considerável ... 
 
  Os verbos grifados acima estão flexionados nos 

mesmos tempo e modo. 
 
 III. Filho das classes artesãs − seus ancestrais eram 

tecelões e pedreiros −, ele adotou modas 
aristocráticas. 

 
  Os travessões podem ser substituídos por parênte-

ses sem prejuízo para a correção e a lógica. 
 

Está correto o que se afirma em 
 
(A) I e II, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, apenas. 

(E) I e III, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

15. ... aludindo a seus pensamentos negros... 
 

O elemento grifado acima preenche corretamente a lacuna 
da frase: 
 
(A) Convém alternar trabalho  ......  descanso. 
 
(B) As medidas adotadas conseguiram auferir bons 

resultados  ......  investimentos feitos. 
 
(C) A empresa o admitiu  ......  engenheiro eletrônico. 
 
(D) Atualmente, muitos aderem  ......  campanhas de 

bem-estar social. 
 
(E) Não se deve atravancar a memória do computador  

......  dados inúteis. 
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Matemática e Raciocínio Lógico-matemático 

 
16. Relativamente a um lote de tijolos, usado por quatro ope-

rários na construção de um muro, sabe-se que: 
 

− coube a Amilcar assentar a oitava parte e a Benício a 
décima parte do total de tijolos; 

 
− coube a Galileu assentar o dobro da soma das quanti-

dades que Amilcar e Benício assentaram; 
 
 − Dante assentou os restantes 468 tijolos. 
 
 Nessas condições, o total de tijolos do lote é um número 

compreendido entre 
 

(A) 1 250 e 1 500. 
 
(B) 1 500 e 1 750. 
 
(C) 1 750 e 2 000. 
 
(D) 2 000 e 2 250. 
 
(E) 2 250 e 2 500. 

_________________________________________________________ 
 

17. Suponha que, certo mês, a colocação dos trilhos para os 
trens de uma nova linha do Metrô ultrapassou em 25% a 
meta estabelecida pela empresa responsável pela sua 
construção. Sabendo que, se tivessem sido colocados 
1,8 km a menos de trilhos, ainda assim, tal meta teria sido 
ultrapassada em 15%. Então, a meta estabelecida pela 
construtora era de 

 
(A) 16,5 km. 
 
(B) 18 km. 
 
(C) 20,5 km. 
 
(D) 21 km. 
 
(E) 22,5 km. 

_________________________________________________________ 
 

18. Sabe-se que a superfície de um piso de formato retangular 
foi revestida por 2 880 lajotas quadradas, todas com me-
dida do lado igual a 25 cm. Considerando desprezível o 
rejuntamento das lajotas, então, se esse piso tem 15 m de 
comprimento, o seu perímetro, em metros, é igual a  

 
(A) 27. 
 
(B) 30. 
 
(C) 48. 
 
(D) 52. 
 
(E) 54. 

_________________________________________________________ 
 

19. Ana tem em um cofrinho exatamente: 7 moedas de 1 real, 
48 de 50 centavos, 53 de 25 centavos e 29 de 10 centa-
vos. Se Ana pretende totalizar a quantia de 50 reais e, 
para tal, adicionar quaisquer tipos de moedas às que já 
tem, então a quantidade mínima de moedas que deverá 
usar é 

 
(A) 4. 
 
(B) 5. 
 
(C) 6. 
 
(D) 7. 
 
(E) 8. 

20. Certo dia, Alan, chefe de seção de uma empresa, deu cer-
ta quantia em dinheiro a dois funcionários − Josemir e 
Neuza − solicitando que fossem lhe comprar um lanche e 
ressaltando que poderiam ficar com o troco. Sabe-se que, 
na compra do lanche eles gastaram 75% da quantia dada 
pelo chefe e que, do troco recebido, Josemir ficou com 
40%, enquanto que Neuza ficou com os R$ 3,75 restan-
tes. Nessas condições, o valor pago pelo lanche compra-
do foi 
 
(A) R$ 15,00. 
 
(B) R$ 15,75. 
 
(C) R$ 18,50. 
 
(D) R$ 18,75. 
 
(E) R$ 25,00. 

_________________________________________________________ 
 

21. O parágrafo seguinte apresenta parte da fala de Benê diri-
gida a seus amigos Carlão e Dito. 
 
− Hoje, tenho 23 anos de idade, Carlão tem 32 e Dito tem 

44, mas, futuramente, quando a minha idade for igual à 

terça parte da soma das idades de vocês, ...   

 
Um complemento correto para a fala de Benê é 
 
(A) as nossas idades somarão 120 anos. 
 
(B) Carlão terá 36 anos. 
 
(C) Dito terá 58 anos. 
 
(D) Carlão terá 38 anos. 
 
(E) Dito terá 54 anos.  

_________________________________________________________ 
 

22. Um trem metropolitano partiu de um terminal da Linha 1 − 
Estação Tucuruvi −, com X passageiros e, após passar su-
cessivamente pelas Estações Parada Inglesa e Jardim 
São Paulo, chegou à Estação Santana com X passagei-
ros. Sobre o trânsito de passageiros ao longo desse tra-
jeto, sabe-se que: 
 
− na   Estação   Parada   Inglesa   desceram  exatamente  

 
18 passageiros  e  o  número  dos que embarcaram era  
 

igual a  
6
1

  de X;  

 
− na  Estação  Jardim  São  Paulo desceram exatamente  

 
106 passageiros  e  o número dos que embarcaram era  
 

igual a  
3
1

  do  número  de  passageiros  que  partiu da  

 
estação anterior. 

 
Nessas condições, é correto afirmar que X é um número 
 
(A) ímpar. 
 
(B) divisível por 9. 
 
(C) múltiplo de 4. 
 
(D) menor que 200. 
 
(E) maior que 400. 
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23. Em quantos números inteiros X, tais que 10 < X < 25 000, 
os dígitos são expressos por números consecutivos es-
critos em ordem crescente, como, por exemplo, no nú-
mero 4 567? 

 
(A) 30. 
 
(B) 28. 
 
(C) 26. 
 
(D) 25. 
 
(E) 23. 

_________________________________________________________ 
 

24. Observe que em cada um dos dois primeiros pares de 
palavras abaixo, a palavra da direita foi formada a partir da 
palavra da esquerda, utilizando-se um mesmo critério.  

 
DIANA - ANDA 
 
CRATERA - ARCA 
 
BROCHES - ? 

 
 Com base nesse critério, a palavra que substitui correta-

mente o ponto de interrogação é 
 

(A) RECO. 
 
(B) ROBE. 
 
(C) SECO. 
 
(D) SEBO. 
 
(E) SOBE. 

_________________________________________________________ 
 

25. Três técnicos da Cia. do Metropolitano de São Paulo − 
Aurélio, Dante e Jorge − trabalham nas Linhas 1, 2 e 3, 
onde atuam nas áreas Administrativa, de Manutenção e 
de Segurança, não respectivamente. Considere as se-
guintes informações: 

 
 − Jorge trabalha na área de Segurança; 

 
 − o que trabalha na Linha 1 atua na área de Manutenção; 

 
− Aurélio não trabalha na Linha 3 e não trabalha na área 

Administrativa. 
 

Com base nessas informações, é correto afirmar que o 
técnico que trabalha na Linha 1 e aquele que atua na área 
Administrativa são, respectivamente, 

 
(A) Aurélio e Jorge. 
 
(B) Aurélio e Dante. 
 
(C) Jorge e Dante. 
 
(D) Jorge e Aurélio. 
 
(E) Dante e Jorge. 

_________________________________________________________ 
 

Atualidades 
 

26. Houve muita polêmica e especulação sobre a idade da 
atriz que viverá a personagem central da adaptação do ro-
mance Gabriela, Cravo e Canela, uma nova minissérie. O 
romance é uma das obras de um dos maiores escritores 
brasileiros de todos os tempos, cujo centenário de nasci-
mento ocorrerá neste ano de 2012. Trata-se de 

 
(A) José de Alencar. 
 
(B) Érico Veríssimo. 
 
(C) José Lins do Rego. 
 
(D) Jorge Amado. 
 
(E) Vinícius de Moraes. 

27. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-

nômico (OCDE) afirmou, em 28/11/2011, que a crise dos 

países da zona do euro representa o principal risco para a 

economia mundial neste momento. 

De acordo com o relatório "Perspectiva Econômica", a 

OCDE vê que a recuperação econômica mundial está per-

dendo força, deixando a zona do euro em uma leve re-

cessão e os Estados Unidos em risco de seguir o mesmo 

caminho. 
 
(Adaptado de http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/11/ 
crise-da-zona-do-euro-e-risco-para-economia-mundial-diz-
ocde.html) 
 
A chamada crise do euro teve como uma de suas causas 
 
(A) a imigração caótica de norte-africanos, que levou à 

implosão dos sistemas previdenciários, como os da 
Espanha e França. 

 
(B) a entrada de vários países do leste europeu, como a 

Polônia na União Europeia, que provocou o au-
mento da inflação. 

 
(C) os escândalos relacionados à corrupção política, que 

provocou a queda dos governantes da Itália e da 
Bélgica. 

 
(D) a desindustrialização de países como a Alemanha e 

a Suécia devido às maciças importações de produ-
tos industrializados chineses. 

 
(E) o descontrole das contas públicas, que levou a um 

forte endividamento em países da zona do euro, es-
pecialmente na Grécia. 

_________________________________________________________ 
 

28. O Brasil tinha 11,42 milhões de pessoas morando em 

favelas, palafitas ou outros assentamentos irregulares  

em 2010. O número corresponde a 6% da população do 

País e consta do estudo Aglomerados Subnormais, reali-

zado com dados do último Censo e divulgado em 

dezembro de 2011, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 
 

(Adaptado de http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,fa-
velas-concentram-6-da-populacao-brasileira-com-11-mi-de-
habitantes,813838,0.htm) 
 
Relaciona-se corretamente com o dado divulgado pelo 
IBGE: 
 
(A) A proporção de habitantes em favelas reduziu sensi-

velmente porque, na década de 90, atingia cerca de 
45% da população brasileira. 

 
(B) As favelas e outros tipos de submoradias são fenô-

menos concentrados no Sudeste, não sendo encon-
trados no Norte do país, por exemplo. 

 
(C) A maior concentração de favelas encontra-se nas re-

giões metropolitanas, como são exemplos as regiões 
de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 
(D) As condições de renda e escolaridade das pessoas 

que vivem em aglomerados subnormais são seme-
lhantes em todas as áreas urbanas do país. 

 
(E) Os aglomerados subnormais se caracterizam pela 

ocupação de várzeas de rios e, portanto, várias fave-
las do Rio de Janeiro não têm essa classificação. 
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29. Segundo a Economist Intelligence Unit (EIU), empresa de consultoria e pesquisa ligada à revista The Economist, o Brasil já se 

tornou, em 2011, a sexta maior economia do mundo, ou seja, o sexto maior produto interno bruto medido em dólares à taxa de 

câmbio corrente. 

 
(Adaptado de http://www.cartacapital.com.br/economia/brasil-sexta-economia-do-mundo/) 

 
 

Para atingir a sexta posição mundial, o Brasil ultrapassou a economia 
 
 

(A) da França. 
 

(B) da Índia. 
 

(C) do Reino Unido. 
 

(D) do Canadá. 
 

(E) da Espanha. 
 
 
30. A revista Veja realizou um levantamento sobre os estados brasileiros, revelando quais os que estão mais preparados para 

receber os investimentos estrangeiros neste ano de 2012 e nos próximos. Observe no mapa os resultados referentes à rede de 
infraestrutura nos estados. 
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(Adaptado de Veja − Edição 2249, ano 44, n. 52, 28/12/2011, p. 204) 
 
 

Uma das conclusões que se pode obter a partir da análise do mapa é: 
 
 

(A) O comentado “apagão” na infraestrutura não é verdadeiro, pois ela existe, só que mal distribuída.  
 

(B) A rede de telecomunicações representa o problema enfrentado pelos estados deficientes em infraestrutura. 
 

(C) A qualidade da infraestrutura tem peso menor do que a sustentabilidade ambiental para atrair investimentos. 
 

(D) Os estados mais populosos são os que apresentam as piores classificações no setor de infraestrutura. 
 

(E) As deficiências de infraestrutura dificultam os investimentos em mais da metade dos estados brasileiros. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. O volume que corresponde a 35 gotas de dipirona a ser 

administrada por via oral é equivalente a 
 
(A) 0,5 mL. 
(B) 1,5 mL. 
(C) 1,75 mL. 
(D) 2,0 mL. 
(E) 2,25 mL. 

_________________________________________________________ 
 

32. Para a infusão de 32 mL de S.F. 0,9% em 30 minutos, o 
número de gotas/minuto equivalente é de, aproxima-
damente, 
 
(A) 186. 
(B)   62. 
(C)   21. 
(D)  2,6. 
(E)  1,3. 

_________________________________________________________ 
 

33. “Erro de medicação é definido como um evento evitável, 
ocorrido em qualquer fase da terapia medicamentosa, que 
pode ou não causar danos ao paciente” (COREN-SP). 
Conforme os diversos tipos de erro, dentre as situações 
hipotéticas expostas, refere-se à omissão: 
 
(A) O paciente precisa receber 250 mg de medicamento 

por via oral. A farmácia dispensou o medicamento 
em drágea de 500 mg. 

 
(B) No horário da administração do medicamento por via 

oral o paciente estava realizando exame de imagem 
fora da unidade e o medicamento não foi adminis-
trado. 

 
(C) Paciente encontrava-se ausente no horário de admi-

nistração de antibiótico e foi administrado após o 
retorno do paciente, com mais de 1 hora de atraso. 

 
(D) A medicação anti-hipertensiva do Sr. JLS foi admi-

nistrada ao Sr. JLR, que estava no leito ao lado. 
 
(E) Estavam prescritas quatro unidades de insulina por 

via subcutânea, mas foram administradas 40 unida-
des. 

_________________________________________________________ 
 

34. Portador de colostomia refere distensão da bolsa coletora 
devido à eliminação de flatos e solicita orientação. Como 
medidas de prevenção e controle da flatulência, orienta-se 
 
(A) realização de orifícios pequenos na parte superior da 

bolsa plástica; controle da aerofagia; fracionamento 
das refeições. 

 
(B) colocação de filtro de carvão e desodorizante na 

bolsa; suspensão temporária da ingestão de legumi-
nosas, queijos maturados, frutos do mar; atividade 
física para redução do peristaltismo. 

 
(C) suspensão temporária de leguminosas, coalhada, 

salsinha, frutas maduras e aromáticas; realização de 
orifícios pequenos na parte superior da bolsa plásti-
ca; avaliação com médico especialista. 

 
(D) realização de atividade física para redução do peris-

taltismo; avaliação com médico especialista; coloca-
ção de filtro de carvão e desodorizante na bolsa. 

 
(E) mastigação adequada de pequenas porções de ali-

mentos; controle da aerofagia; suspensão temporá-
ria de alimentos fermentativos. 

35. Sobre as orientações de enfermagem ao cliente em fase 
de recuperação de queimadura, indica-se 
 
(A) aplicação de bloqueador solar e uso de boné com 

abas largas, quando lesão em face. 
 
(B) uso de roupas sintéticas e coloridas para melhorar a 

autoestima, quando lesão em tórax. 
 
(C) exposição às temperaturas extremas para avaliar 

potencial de sensibilidade das lesões bolhosas. 
 
(D) aumento da ingesta hídrica para minimizar risco de 

infecção e desidratação. 
 
(E) ingestão de dieta hipoproteica e hipercalórica para 

auxiliar na regeneração tecidual. 
_________________________________________________________ 
 

36. Para indivíduo adulto, as vacinas indicadas na prevenção 
de sarampo e tétano, e as respectivas vias de adminis-
tração, são: 
 
(A) Tríplice bacteriana por SC; SAT por via IM. 
(B) Tríplice viral por via SC; dT por via IM. 
(C) VOP por via SC; dT por via SC. 
(D) Tríplice viral por via IM; DT por via SC. 
(E) Tríplice bacteriana por via IM; SAT por VO. 

_________________________________________________________ 
 

37. No processamento de material, uma das recomendações 
para a montagem de carga a ser esterilizada em 
autoclaves a vapor é 
 
(A) dispor o material ocupando 100% da capacidade da 

câmara, otimizando os espaços e diminuindo o 
número de ciclagens. 

 
(B) posicionar os materiais côncavos no sentido hori-

zontal e com a concavidade voltada para cima, a fim 
de permitir a adequada circulação do vapor. 

 
(C) sobrepor os materiais, de modo a compactar os 

espaços e favorecer a boa utilização interna da 
capacidade total da autoclave. 

 
(D) manter distanciamento de, no mínimo, 1 cm entre os 

pacotes para permitir que o vapor alcance todas as 
faces dos materiais. 

 
(E) posicionar os pacotes perpendicularmente ao fluxo 

de ar, facilitando a circulação de ar e vapor seco 
dentro da câmara. 

_________________________________________________________ 
 

38. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enferma-
gem, cabe ao auxiliar de enfermagem 
 
(A) prestar consultoria e auditoria com emissão de pare-

ceres. 
 
(B) realizar consulta de enfermagem e orientar os cuida-

dos ao paciente. 
 
(C) realizar episiorrafia quando houver necessidade. 
 
(D) orientar os pacientes na pós-consulta em relação às 

prescrições médicas e de enfermagem. 
 
(E) organizar e dirigir os Serviços de Enfermagem. 
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39. Em sigilo, um trabalhador relata, ao auxiliar de enferma-
gem, que é homossexual. Mediante esta informação, a 
conduta ética sobre sigilo profissional, conforme o Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem, permite ao 
auxiliar 
 
(A) relatar ao médico para acrescentar as informações 

no prontuário do trabalhador. 
 
(B) aproveitar a amostra de sangue coletado e solicitar o 

teste ELISA. 
 
(C) declarar o impedimento de revelar o segredo diante 

de autoridade, quando intimado como testemunha 
se for o caso. 

 
(D) contar ao familiar para que a informação possa ser 

de conhecimento de todos. 
 
(E) compartilhar a informação com o enfermeiro, porque 

necessita dividir essa responsabilidade. 
_________________________________________________________ 
 

40. Ao promover ações educativas sobre a infecção causada 
pelo HPV, o auxiliar de enfermagem orienta que 
 
(A) o diagnóstico é realizado por meio da peniscopia, 

colpocitologia e colposcopia com biópsia. 
 
(B) é doença de notificação compulsória, incidente em 

todas as regiões do Brasil. 
 
(C) a infecção predispõe ao aparecimento do câncer 

mamário e ósseo. 
 
(D) o quadro pode ser erradicado, após o tratamento no 

período de 1 ano. 
 
(E) atinge mais as mulheres do que os homens e é 

prevalente nas classes sociais mais baixas. 
_________________________________________________________ 
 

41. A hepatite A é doença viral aguda que requer medidas de 
controle e precaução quanto à 
 
(A) educação da população sobre normas de higiene 

pessoal e vacinação em massa com soro antite-
tânico. 

 
(B) notificação de surtos e medidas de saneamento 

básico.  
 
(C) desinfecção de objetos com glutaraldeído e aplica-

ção da vacina tetravalente. 
 
(D) esterilização de roupas e fômites de indivíduos por-

tadores de HBV positivo, controle dos comunicantes. 
 
(E) imunização passiva dos comunicantes e isolamento 

de animais domésticos.  
_________________________________________________________ 
 

42. Nos protocolos do Ministério da Saúde, em relação à 
atenção obstétrica, há orientações para 

 
(A) realizar consultas periódicas de pré-natal a cada 

trimestre e, no máximo, 4 consultas. 
 
(B) vacinar a gestante contra rubéola, tétano, hepatite A 

e coletar amostra de sangue para exames e papa-
nicolau. 

 
(C) fornecer informações sobre alimentação adequada, 

visando ao ganho de peso ideal no decorrer da 
gestação. 

 
(D) realizar sorologia IgM para varicela, caso a gestante 

apresente febre, linfadenopatia e artralgia. 
 
(E) informar que ordenha manual do leite excedente 

antes do parto e doação ao banco de leite humano 
são proibidas. 

43. Na higienização das mãos, a prevenção da transmissão 
de microrganismos depende de três elementos: 

 
 I. Agente tópico com eficácia antimicrobiana. 
 
 II. Técnica correta e no tempo preconizado. 
 
 III. Adesão regular ao procedimento. 
 

É correto o que consta em 
 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

_________________________________________________________ 
 

44. A sequência mnemônica para o atendimento de indivíduo 
adulto em parada cardiorrespiratória (PCR), segundo as 
Diretrizes da American Heart Association (AHA), de 2010, 
é 
 
(A) CBA. 
(B) CAB. 
(C) ABC. 
(D) BCA. 
(E) BAC. 

_________________________________________________________ 
 

45. Ao utilizar o desfibrilador externo automático em usuário 
adulto caído no banheiro, em PCR, o auxiliar de enferma-
gem percebe que o piso está úmido. Nessa situação, se-
gundo a American Heart Association (AHA), 2010, reco-
menda-se 
 
(A) retirar o usuário do piso molhado, remover toda a 

roupa molhada e efetuar a cardioversão. 
 
(B) cobrir com cobertores para evitar hipotermia, expor o 

tórax do usuário e aplicar o soco precordial. 
 
(C) abrir as vias aéreas, iniciar duas ventilações de res-

gate e acionar o botão de sincronia para aplicar 
choque. 

 
(D) colocar o usuário em decúbito dorsal horizontal, 

iniciar as compressões torácicas externas, secar o 
tórax para colocar as pás. 

 
(E) abrir as vias aéreas, ventilar com bolsa valva más-

cara e aplicar gel nas pás para descarga elétrica. 
_________________________________________________________ 
 

46. Os materiais combustíveis queimam de modos diferentes, 
pois têm características distintas. Respectivamente, oca-
sionam quatro classes de incêndio, conforme indicado em: 

 
 Classe A Classe B Classe C Classe D 

(A) materiais 
sólidos 

líquidos infla-
máveis 

equipamen-
tos elétricos 
energizados 

metais que 
inflamam 
facilmente 

(B) líquidos in-
flamáveis 

materiais só-
lidos 

metais que 
inflamam 
facilmente 

equipamen-
tos elétricos 
energizados 

(C) 
metais que 
inflamam 
facilmente 

equipamentos 
elétricos ener-
gizados 

líquidos in-
flamáveis 

materiais 
sólidos 

(D) 

equipamen-
tos elétri-
cos energi-
zados 

líquidos infla-
máveis 

materiais 
sólidos 

metais que 
inflamam 
facilmente 

(E) materiais 
sólidos 

metais que in-
flamam facil-
mente 

equipamen-
tos elétricos 
energizados 

líquidos in-
flamáveis 
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47. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo, os extintores contém substâncias diversas, utiliza-
dos para diferentes classes de incêndio. O extintor com 
 
(A) pó químico seco é indicado para incêndios classe D, 

apenas. 
 
(B) pó químico especial é indicado para incêndios clas-

se A. 
 
(C) gás carbônico é indicado para incêndios classe A,  

B e C. 
 
(D) água pressurizada é indicado para incêndios classe B. 
 
(E) pó ABC é indicado para incêndios classe D, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

48. A Norma Regulamentadora no 17 considera trabalhador 
jovem aquele com idade 
 
(A) inferior a dezoito anos e maior de quatorze anos. 
 
(B) entre treze anos e dezessete anos. 
 
(C) inferior a vinte e um anos e maior de dezesseis 

anos. 
 
(D) entre treze anos e dezesseis anos. 
 
(E) inferior a vinte anos e maior de dezoito anos. 

_________________________________________________________ 
 

49. De acordo com a Norma Regulamentadora no 6, a com-
petência de recomendar ao empregador o EPI adequado 
ao risco existente em determinada atividade é 
 
(A) do Ministério do Trabalho e Emprego − MTE. 
 
(B) do Serviço Especializado em Engenharia de Segu-

rança e em Medicina do Trabalho − SESMT. 
 
(C) da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança 

e Medicina do Trabalho − Fundacentro. 
 
(D) da Associação Brasileira de Normas Técnicas − 

ABNT. 
 
(E) do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e 

Qualidade Industrial. 
_________________________________________________________ 
 

50. Ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho, compete: 

 
 I. Manter permanente relacionamento com a CIPA, 

valendo-se ao máximo de suas observações, além 
de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe 
a NR 5. 

 
 II. Esclarecer e conscientizar os empregados sobre 

acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, 
estimulando-os em favor da prevenção. 

 
 III. Responsabilizar-se, tecnicamente, pela orientação 

quanto ao cumprimento do disposto nas NR aplicá-
veis às atividades executadas pela empresa e/ou 
seus estabelecimentos. 

 
Está correto o que consta em 
 
(A) I, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e II apenas. 
(E) I, II e III. 

51. Conforme consta na Norma Regulamentadora 7, o exame 
de retorno ao trabalho após afastamento por motivo de 
parto, doença ou acidente de natureza ocupacional ou 
não, deverá ser realizado obrigatoriamente 
 
(A) um dia antes da data do retorno ao trabalho, se 

trabalhador ausente por período superior a 15 dias. 
 
(B) no primeiro dia da volta ao trabalho, se trabalhador 

ausente por período igual ou superior a 30 dias. 
 
(C) nos primeiros 15 dias após a volta ao trabalho, se 

trabalhador ausente por período de 29 dias. 
 
(D) na primeira semana após o retorno ao trabalho, se 

trabalhador ausente por período igual ou superior a 
30 dias. 

 
(E) um dia antes da data do retorno ao trabalho, se 

trabalhador ausente por período inferior a 30 dias. 
_________________________________________________________ 
 

52. A antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente 
controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou 
que venham a existir no ambiente de trabalho, conside-
rando a proteção do meio ambiente e dos recursos natu-
rais, está previsto na Norma Regulamentadora 
 
(A) 17. 
(B) 15. 
(C) 32. 
(D)   9. 
(E) 24. 

_________________________________________________________ 
 

53. “Todo local onde exista possibilidade de exposição ao 
agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene 
das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, 
toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura 
sem contato manual”. Tratam-se de medidas que constam 
na Norma Regulamentadora 
 
(A)   6. 
(B)   7. 
(C)   9. 
(D) 24. 
(E) 32. 

_________________________________________________________ 
 

54. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades 
que exijam solicitação intelectual e atenção constante, são 
recomendadas as seguintes condições de conforto: 
 

 Níveis de ruído até Índice de Temperatura 
efetiva entre 

(A) 70 dB(A) 18 e 21 °C 

(B) 85 dB(A) 19 e 22 °C 

(C) 80 dB(A) 17 e 20 °C 

(D) 65 dB(A) 20 e 23 °C 

(E) 75 dB(A) 23 e 26 °C 
_________________________________________________________ 
 

55. Segundo as diretrizes e parâmetros mínimos para avalia-
ção e acompanhamento da audição descritos na Norma 
Regulamentadora no 7, a perda auditiva por níveis de 
pressão sonora elevados tem como características prin-
cipais: 
 
(A) os limiares auditivos menores que 25 dB (NA) nas 

frequências de 3.000 a 6.000 Hz. 
 
(B) os limiares auditivos menores que 20 dB (NA) nas 

frequências de 3.000 a 8.000 Hz. 
 
(C) a irreversibilidade e a progressão gradual com o 

tempo de exposição ao risco. 
 
(D) os limiares auditivos iguais a 25 dB (NA) nas fre-

quências de 3.000 a 6.000 Hz. 
 
(E) a reversibilidade, uma vez cessada a exposição ao 

risco. 
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56. De acordo com a Norma Regulamentadora no 7, a avaliação e o acompanhamento da audição dos trabalhadores faz-se por 
meio da realização de exames audiológicos 
 
(A) suplementares e indutivos. 
(B) de referência e sequenciais. 
(C) complementares e essenciais. 
(D) fundamentais e analíticos. 
(E) de referência e contra-referência. 

 
 
57. De acordo com o anexo IV da NR 5, os riscos ocupacionais segundo a classificação dos grupos correspondentes, estão 

corretamente descritos em: 
 

 
Grupo I verde 

Riscos Físicos 

Grupo II vermelho 

Riscos Químicos 

Grupo III marrom 

Riscos Biológicos 

Grupo IV amarelo 

Riscos Ergonômicos 

Grupo V azul 

Riscos de Acidentes 

(A) névoas radiação não ionizante protozoários 
imposição de ritmos 
excessivos iluminação inadequada 

(B) ruído fumos animais peçonhentos 
monotonia e repetitivi-
dade 

probabilidade de incêndio 
ou explosão 

(C) calor neblina vírus 
armazenamento inade-
quado esforço físico intenso 

(D) umidade poeira bactéria 
controle rígido de pro-
dutividade arranjo físico inadequado 

(E) eletricidade vapores fungos 
ferramentas inadequa-
das ou defeituosas 

máquinas  e equipamentos 
sem proteção 

 
 
58. O conjunto de medidas que objetiva a promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde, de acordo com a Resolução 

COFEN no 272/2002, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem, está indicada 
 
(A) na Prescrição de enfermagem. 
(B) na Evolução da assistência de enfermagem. 
(C) no Histórico de enfermagem. 
(D) no Diagnóstico de enfermagem. 
(E) na Entrevista de enfermagem. 

 
 
59. De acordo com a portaria 1339 GM/99, o agente etiológico ou fator de risco de natureza ocupacional e respectiva doença, 

descritos na lista de doenças relacionadas com o trabalho, são: 
 

(A) Benzeno e seus homólogos tóxicos − Dermatofitose. 

(B) Mercúrio e seus compostos tóxicos − Síndrome de Raynaud. 

(C) Monóxido de carbono − Otite Barotraumática. 

(D) Sílica livre − Psitacose. 

(E) Algodão, linho, cânhamo, sisal − Bissinose. 
 
 
60. De acordo com a Norma Regulamentadora 32, analise: 
 
 I. Em toda ocorrência de acidente envolvendo risco biológico, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a 

Comunicação de Acidente do Trabalho − CAT. 
 
 II. O uso de luvas de procedimento não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e 

depois do uso das luvas. 
 
 III. Em todo serviço de saúde deve existir um programa de controle de animais sinantrópicos, a ser comprovado sempre que 

exigido pela inspeção do trabalho. 
 

Está correto o consta em 
 
(A) I, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e II apenas. 

(E) I, II e III. 
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