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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de Identificação e o Cartão 
Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com Nome, Nº de Inscrição e Assinatura. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 25, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 
 

 
 

Formas Incorretas:  
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, 
rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após transcorrido 
45 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito ao fiscal de 
sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso 
Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para conferir 
com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferirem os Gabaritos, assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de Identificação, 
os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 10 de março de 2013, após as 21h00min, 
no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 11 a 15 de março de 2013. 
 
 






 

Língua Portuguesa 

 
O poema a seguir servirá como base para responder as 
questões 01 e 02: 
 

O PÁSSARO INCUBADO 
 

O pássaro preso na gaiola 
é um geógrafo quase alheio: 

Prefere, do mundo que o cerca, 
não as arestas: o meio. 

 
É isso que o diferencia 

dos outros pássaros: ser duro. 
Habita cada momento 

que existe dentro do cubo. 
 

Ao pássaro preso se nega 
a condição acabado. 

Não é um pássaro que voa: 
É um pássaro incubado. 

 
Falta a ele: não espaços 

nem horizontes nem casas: 
Sobra-lhe uma roupa enjeitada 

que lhe decepa as asas. 
 

O pássaro preso é um pássaro 
recortado de seu domínio: 
Não é dono de onde mora, 
nem mora onde é inquilino. 

 
CACASO. Beijo na boca e outros poemas. São Paulo: 

Brasiliense, 1985. 
 
01) De acordo com o poema: 
 

I. Trata-se de um texto literário. 
II. Ao usar a metáfora “roupa enjeitada” o autor 

refere-se à gaiola. 
III. O pássaro incubado torna-se, pelo meio em que 

vive um pássaro ditoso. 
 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente I e II estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
d) Somente III está correto. 
e) Todos estão corretos. 
  
02) “Falta a ele: não espaços 

nem horizontes nem casas: 

Sobra-lhe uma roupa enjeitada 

que lhe decepa as asas..” A figura de linguagem 
presente no verso sublinhado é: 
 
a) Metonímia. 
b) Antítese. 
c) Pleonasmo. 

d) Sinestesia. 
e) Polissíndeto. 
 
03) Das assertivas a seguir somente uma apresenta erro 
em relação ao emprego da crase. Identifique-a: 
 
a) Ele seguiu o plano à risca, pois sabia que o chefe era 

rigoroso. 
b) À noite, sempre batia aquela saudade da infância. 
c) Quero resolver esse problema e deixar tudo às claras. 
d) Quando adentramos o quarto esta às escuras. 
e) A moça passou a noite de núpcias à bordo de um 

lindo navio. 
 
04) “Tom Cruise é um ator célebre.”  Reescrevendo a 
frase utilizando o superlativo absoluto sintético da 
palavra destacada temos:  
 
a) Tom Cruise é um ator celeberríssimo. 
b) Tom Cruise é um ator celeberísimo. 
c) Tom Cruise é um ator celebérrimo. 
d) Tom Cruise é um ator celeberílimo. 
e) Tom Cruise é um ator celeberrílimo. 
 
05) Qual das palavras sublinhadas não corresponde a 
um verbo de ligação: 
 
a) A música daquele compositor virou tema de novela. 
b) O castelo tornou-se um lugar indescritível. 
c) A fisionomia das gêmeas continua bem diferente. 
d) O folião estava na avenida. 
e) O meu cachorro foi o mais comportado na 

competição. 
 

Matemática 

 
06) Uma locomotiva percorreu 35 km em seu primeiro 
dia de trabalho. No segundo dia percorreu 70 km. No 
terceiro dia de trabalho percorreu 140 km e assim por 
diante. Considerando que no seu último dia de trabalho 
a locomotiva percorreu 4480 km, quantos dias ela 
trabalhou? 
 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 
e) 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

07) O valor de x na expressão abaixo é: 
 

34x + (-12 . 28) + √81 = 12x - 63 
 
a) 12 
b) 18 
c) 12x - 63 
d) 24 
e) 37 
 
 
 
 
08) No lançamento de dois dados, um verde e um 
vermelho, qual a probabilidade de sair 4 no verde e 2 
no vermelho? 
 
a) 1 

6 
b) 11 

36 
c) 36 
d) 3 

8 
e) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
 
 
 
09) A área do triângulo abaixo é: 
 
 
 
 
 
 
 
a) 119 
b) 47 
c) 31 
d) 175 
e) 53 
 
 
 
 
10) Margarida é doméstica e recebe R$ 650,00 por mês 
de salário. Ela guardou 1/5 de seu salário, em notas de 
R$ 20,00 e de R$ 10,00, para as compras de 
supermercado do mês. Quantas notas de R$ 20,00 ela 
guardou? 
 
a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 
e) 9 
  

Conhecimentos Gerais 

 
11) Recentemente foi divulgada no Jornal Nacional uma 
reportagem sobre a blogueira Yoani Sánchez, 
conhecida internacionalmente por suas críticas à 
ditadura de seu país. A blogueira chegou ao Brasil na 
segunda-feira (18/02/2013), depois de seis anos 
esperando por um visto de saída de seu país de origem, 
o qual é? 
 
a) Venezuela. 
b) Colombia. 
c) Equador. 
d) Cuba. 
e) Costa Rica. 
 
12) A criação do Município de Doutor Maurício Cardoso 
(RS), oficializada pela Lei Estadual nº 8.455, ocorreu 
em: 
 
a) 08 de dezembro de 1988. 
b) 16 de abril de 1988. 
c) 18 de janeiro de 1989. 
d) 27 de dezembro de 1989. 
e) 15 de janeiro de 1990. 
 
13) A televisão brasileira recentemente divulgou mais 
uma tragédia. No jogo entre San José e Corinthians, 
pela Copa Libertadores, na Bolívia, um adolescente de 
14 anos morreu após ser atingido no olho direito por: 
 
a) Uma bombinha. 
b) Um foguete. 
c) Um refletor. 
d) Um sinalizador. 
e) Um tiro. 
 
14) A bandeira do Estado do Rio Grande do Sul é 
composta de três faixas diagonais, sendo elas verde 
(superior), vermelha (meio) e amarela (inferior). No 
centro da bandeira há o brasão do Rio Grande do Sul, 
onde encontramos os dizeres: República Rio-
Grandense, 20 de setembro de 1835. Abaixo do escudo 
há uma faixa com três palavras. Essas palavras são:  
 
a) Liberdade, Igualdade, Fraternidade. 
b) Ordem, Progresso, Cidadania. 
c) Liberdade, Igualdade, Humanidade. 
d) Trabalho, Confiança, Responsabilidade. 
e) Libertas, Quae Sera, Tamen. 
 
15) Também conhecida como Revolução Farroupilha, a 
Guerra dos Farrapos foi um conflito regional contrário 
ao governo imperial brasileiro e com caráter 
republicano. Ocorreu na província de ____________ do 
Rio Grande do Sul, entre 20 de setembro de 1835 a 1º 
de março de 1845. Com base na leitura do trecho, 
assinale a alternativa que o completa corretamente: 

14 
8 

25 






 

a) São Pedro. 
b) São Bento. 
c) Santa Rosa. 
d) São Miguel das Missões. 
e) Santiago. 
 

Conteúdos Específicos 

 
16) Conforme a Lei nº 8.080/90, qual das atividades 
descritas nas alternativas abaixo NÃO está incluída no 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 
 
a) A execução de ações de vigilância sanitária e de 

vigilância epidemiológica. 
b) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 

bebidas para consumo humano. 
c) A ordenação da formação de recursos humanos na 

área da administração pública. 
d) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
e) A formulação da política de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde e a participação na sua 
produção. 

 
17) De acordo com o disposto na Lei nº 8.080/90, é 
correto afirmar: 
 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 

b) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, 
das empresas e da sociedade. 

c) A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, o meio ambiente, o 
salário mínimo e o lazer.  

d) Os níveis de saúde da população não expressam a 
organização social e econômica do País. 

e) As ações que, se destinam a garantir às pessoas e à 
coletividade condições de bem-estar físico, mental e 
social, dizem respeito também à saúde. 

 
18) Uma das tarefas do profissional de enfermagem é o 
registro, no prontuário do paciente, de todas as 
observações e assistência prestada ao mesmo - ato 
conhecido como anotação de enfermagem. Sobre esse 
assunto é INCORRETO afirmar: 
 
a) A importância do registro reside no fato de que a 

equipe de enfermagem é a única que permanece 
continuamente e sem interrupções ao lado do 
paciente, podendo informar com detalhes todas as 
ocorrências clínicas.  

b) Para maior clareza, recomenda-se que o registro das 
informações seja organizado de modo a reproduzir a 
ordem cronológica dos fatos. Isto permitirá que, na 
passagem de plantão, a equipe possa acompanhar a 
evolução do paciente. 

c) É aconselhável deixar espaços entre um registro e 
outro, por isso, recomenda-se pular linha(s) entre um 
registro e outro, deixar parágrafo ao iniciar a frase, 
manter espaço em branco entre o ponto final e a 
assinatura. 

d) Observação do estado geral do paciente, indicando 
manifestações emocionais como angústia, calma, 
interesse, depressão, euforia, apatia ou agressividade 
são informações contempladas nas anotações de 
enfermagem. 

e) Considerando-se a sua legalidade, faz-se necessário 
ressaltar que servem de proteção tanto para o 
paciente como para os profissionais de saúde, a 
instituição e, mesmo, a sociedade. 

 
19) Processo utilizado para destruir todas as formas de 
vida microbiana, por meio do uso de agentes físicos 
(vapor saturado sob pressão – autoclave e vapor seco – 
estufa) e químicos (óxido de etileno, ácido paracético, 
formaldeído): 
 
a) Pasteurização. 
b) Fervura. 
c) Esterilização. 
d) Limpeza. 
e) Desinfecção. 
 
20) São Diretrizes da Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher, EXCETO: 
 
a) A Política de Atenção à Saúde da Mulher deverá 

atingir as mulheres em todos os ciclos de vida, 
resguardadas as especificidades das diferentes faixas 
etárias e dos distintos grupos populacionais. 

b) A atenção integral à saúde da mulher refere-se ao 
conjunto de ações de promoção, proteção, 
assistência e recuperação da saúde, executadas nos 
diferentes níveis de atenção à saúde (básica à alta 
complexidade). 

c) O atendimento deverá nortear-se pelo respeito a 
todas as diferenças, sem discriminação de qualquer 
espécie, porém sempre impondo valores e crenças 
pessoais dos profissionais. 

d) As práticas em saúde deverão nortear-se pelo 
princípio da humanização, aqui compreendido como 
atitudes e comportamentos do profissional de saúde 
que contribuam para reforçar o caráter da atenção à 
saúde como direito. 

e) As políticas de saúde da mulher deverão ser 
compreendidas em sua dimensão mais ampla, 
objetivando a criação e ampliação das condições 
necessárias ao exercício dos direitos da mulher. 

 
21) Toda a equipe de saúde tem responsabilidade com 
relação à prevenção da infecção hospitalar, devendo 
fazer correto uso das técnicas assépticas. As medidas 
que visam reduzir e prevenir o crescimento de 
microrganismos em tecidos vivos são denominadas: 






 

 
a) Antissepsia. 
b) EPIs. 
c) Contaminação. 
d) Infecção. 
e) Esterilização. 
 
22) Os programas de atenção a saúde da criança 
contemplam diversas iniciativas, EXCETO: 
 
a) Vigilância da mortalidade infantil e fetal. 
b) Atenção a saúde do recém-nascido. 
c) Promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno. 
d) Prevenção de violência e promoção da cultura da paz. 
e) Intervenção nos projetos de educação infantil. 
 
23) A inflamação é uma resposta do tecido à agressão, 
com envolvimento de vasos sanguíneos, componentes 
do sangue e células locais que se concentram para 
destruir os agentes agressores e propiciar a 
recuperação. São sinais e sintomas clássicos da 
inflamação, EXCETO: 
 
a) Dor: as terminações nervosas locais são estimuladas 

pelo exsudato inflamatório. 
b) Calor: devido ao aumento do fluxo sanguíneo local. 
c) Edema: resultante do exsudato inflamatório, também 

chamado tumor. 
d) Rubor: com o fluxo sanguíneo maior, a pele no local 

fica avermelhada. 
e) Taquipnéia: aumento da frequência respiratória. 
 
24) O padrão respiratório de uma pessoa pode sofrer 
alterações fisiológicas em algumas situações, como na 
realização de esforços físicos, estresse emocional ou 
durante o choro. Relacione as colunas abaixo de acordo 
com os tipos de alterações respiratórias e seus 
significados: 
 

1. Bradipnéia. 
2. Dispnéia. 
3. Ortopnéia. 
4. Apnéia. 
5. Respiração de Cheyne Stokes. 
6. Respiração estertorosa. 

 
(     ) Parada respiratória. 
(     ) Respiração ruidosa. 
(     ) Frequência respiratória abaixo da normal. 
(     ) Aumento gradual na profundidade das respirações, 

seguido de decréscimo gradual dessa respiração, 
com período de apnéia subsequente. 

(     ) Dificuldade respiratória. 
(     ) Respiração facilitada em posição vertical. 
 
a) 4, 6, 1, 5, 2, 3. 
b) 3, 5, 1, 6, 4, 2. 

c) 4, 5, 1, 6, 2, 3. 
d) 2, 1, 4, 3, 6, 5. 
e) 6, 3, 2, 4, 5, 1. 
 
25) Uma das formas de oxigenoterapia é a nebulização 
e sobre ela é correto afirmar: 
 
a) Durante o procedimento, o paciente deve inspirar 

pela boca e expirar pelo nariz. 
b) É utilizada principalmente para fluidificar a secreção 

das vias aéreas. 
c) Tem efeito satisfatório quando não ocorre a 

formação de névoa. 
d) Uma das soluções indicadas para ser utilizada no 

inalador é a solução fisiológica. 
e) É uma maneira de administrar medicamentos 

broncodilatadores. 
 







