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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.
01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 30 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08    - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA , E ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
Obs. Por razões de segurança, o candidato somente poderá levar o Caderno de Questões se permanecer na sala
até 30 (trinta) minutos antes do encerramento das provas.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 2 (DUAS) HORAS E (TRINTA)
MINUTOS.

12   - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no segundo dia útil após a realização das
provas na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).

CASA DA MOEDA DO BRASIL

Questões
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30

Pontos
2,0
3,0
4,0
5,0

PORTUGUÊS II

Questões
1 a 5

6 a 10

Pontos
2,0
4,0

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
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PORTUGUÊS II

Guarani, a língua proibida

Até meados do século XVIII, falar português não
era o suficiente para se comunicar no Brasil. Na Colônia,
predominava ainda a chamada língua geral. Baseada ori-
ginariamente no tupi, ela passou por modificações ao lon-
go dos contatos entre índios e europeus, até tornar-se a
linguagem característica da sociedade colonial. A língua
geral era, portanto, falada não apenas pelos índios, mas
também por amplas camadas da população. Em algu-
mas regiões da Colônia, como em São Paulo e na Ama-
zônia, ela era utilizada pela maioria dos habitantes, a
ponto de exigir que as autoridades portuguesas enviadas
a esses lugares se valessem de intérpretes para se co-
municar.

Por tudo isso, na segunda metade do século XVIII,
a Coroa portuguesa criou uma série de leis para transfor-
mar os índios em súditos iguais aos demais colonos.
Com as mudanças, pretendia-se eliminar as diferenças
culturais características dos grupos indígenas, fazendo
deles pessoas “civilizadas”. (...) O principal mentor desta
política foi Sebastião José de Carvalho e Melo, conheci-
do mais tarde como Marquês de Pombal.

A Coroa pretendia impor o uso do idioma portu-
guês entre as populações nativas da América porque
Pombal entendia que as línguas indígenas reforçavam os
costumes tribais, que ele pretendia extinguir. Na sua
visão, o uso da língua portuguesa ajudaria a erradicar
esses costumes, aumentando a sujeição das populações
indígenas ao Rei e à Coroa.

F. GARCIA, Elisa. Revista de História da Biblioteca
Nacional, jul. 2005, p.73/74 (com adaptações).

1
De acordo com o texto, a língua predominante, no Brasil, na
primeira metade do século XVIII, era a(o):
(A) língua que os colonizadores ensinavam aos índios.
(B) língua de contato, chamada de língua geral.
(C) língua dos intérpretes enviados pela Coroa.
(D) português, aprendido com os colonizadores.
(E) tupi, que os índios falavam entre si.

2
A palavra “mentor” (l. 19) pode ser adequadamente substituída,
no texto, por:
(A) advogado.
(B) estudante.
(C) oponente.
(D) seguidor.
(E) conselheiro.

3
De acordo com o texto, a imposição do uso da língua
portuguesa às populações indígenas baseava-se no entendi-
mento de que:
(A) a língua usada pelos colonizadores era melhor para a

comunicação.
(B) as línguas dos índios não tinham os mesmos recursos

que a língua portuguesa.
(C) os índios não precisavam de seus idiomas nativos para

se comunicar.
(D) os índios aprenderiam facilmente a língua portuguesa e

os costumes do povo.
(E) os índios, ao assimilar o português, deixariam seus

hábitos.

4
 Observe as afirmativas abaixo sobre as razões para que o
texto utilize letras maiúsculas para as palavras “Até” (l. 1),
“Brasil” (l. 2) e “Colônia” (l. 2) e indique se são falsas (F)
ou verdadeiras(V).

(   ) O uso da letra maiúscula se faz necessário porque as
três palavras são substantivos próprios.

(   ) O uso da maiúscula em “Até” deve-se ao fato de a
palavra estar iniciando frase e o uso em “Brasil”, porque
este é um nome próprio.

(   ) A palavra “Colônia” é um substantivo comum personifi-
cado e, portanto, deve ser grafado com maiúscula.

A seqüência correta é:
(A) V - F - F
(B) V - V - F
(C) F - F - V
(D) F - V - V
(E) F - V - F

5
Segundo o texto, as leis criadas pela Coroa portuguesa
tinham como objetivo:
(A) promover a igualdade entre os súditos da Coroa e os

colonos.
(B) reforçar os antigos hábitos culturais dos indígenas

brasileiros.
(C) fazer com que índios e colonos fossem igualmente súditos.
(D) eliminar as diferenças entre as diversas tribos indígenas.
(E) evitar que os colonos adquirissem as culturas dos índios.

6
A palavra que expressa o CONTRÁRIO do significado de
“erradicar” (l. 26) é
(A) fixar. (B) tirar.
(C) extrair. (D) eliminar.
(E) desarraigar.
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7
“O nadador chegou ___ etapa final da competição, ___
vésperas do seu aniversário. Ele aspirava ___ medalha de
ouro ___muito tempo”.
Os vocábulos que preenchem  corretamente as lacunas do
texto acima são:
(A) a – as – a – há
(B) a – às – à – a
(C) à – as – a – a
(D) à – às – à – há
(E) à – as – à – há

8
“Ê cara, tô azarando uma mina que é o maior barato.”

Assinale a opção que apresenta, para o texto oral reproduzi-
do acima, uma versão de acordo com as características do
registro escrito da língua culta padrão.
(A) Ei, estou paquerando uma menina muito legal!
(B) Estou interessado numa moça bonita e inteligente.
(C) Estou dando em cima de uma garota bem maneira.
(D) Você não acredita em que mulherão estou interessado!
(E) Não há mulher mais sinistra do que a que tô de olho!

9
Assinale a opção em que o pronome pessoal NÃO está
usado de acordo com a norma culta.
(A) Ele trouxe esse presente para mim.
(B) A salada de tomate é para eu comer.
(C) Pedi-lhe licença para sair da sala.
(D) Ele precisava da ajuda dos pais.
(E) Este programa é para mim fazer.

10
Assinale a única sentença em que a palavra destacada
concorda corretamente com o substantivo.
(A) Dado a necessidade de sair agora, então vá.
(B) O meu horário de saída é meio-dia e meio.
(C) As moças mesmas pediram ao chefe para sair.
(D) Vai anexo a declaração pedida por seu setor.
(E) Eu gosto de mais amor e menas confiança.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11
A diminuição, quantitativa e qualitativa, do rendimento e da
atividade do organismo como conseqüência de um trabalho
prolongado, seja físico ou mental, é chamada de:
(A) sonolência.
(B) fadiga.
(C) depressão.
(D) excitação.
(E) desinteresse.

12
No adulto, o sistema respiratório, é um conjunto de órgãos
responsável pelas trocas gasosas que se dão através das
vias aéreas. A entrada e a saída do ar dos pulmões caracte-
riza:
(A) convecção.
(B) perfusão.
(C) difusão.
(D) condução.
(E) ventilação.

13
A função cardíaca consiste em receber o sangue venoso
de todo o organismo e encaminhá-lo aos pulmões através
da artéria pulmonar. Quantas vezes por minuto, aproximada-
mente, bate um coração adulto normal?
(A) 40 a 50 (B) 50 a 60
(C) 60 a 80 (D) 80 a 100
(E) 100 a 120

14
A ergonomia é considerada uma ciência nova que depende
de outras ciências. Quando a ergonomia utiliza a antropometria
e a biomecânica para estudar o corpo humano, estabelece
dependência com a:
(A) Fisiologia. (B) Engenharia.
(C) Anatomia. (D) Psicologia.
(E) Sociologia.

15
O processo saúde e doença, no contexto da produção e do
desenvolvimento econômico, tem por objetivo principal a
humanização do trabalho por meio da adaptação das condi-
ções laborais às características psicofisiológicas dos traba-
lhadores, valorizando a psicopatologia e a organização do
trabalho. Neste enfoque, se inclui a ergonomia denominada:
(A) moderna. (B) tradicional.
(C) contemporânea. (D) evolutiva.
(E) humanística.
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16
O modelo preventivo de saúde desenvolve ações de modo
a evitar o adoecimento a partir do conhecimento de suas
causas. Dentre as causas abaixo relacionadas, aquelas que
NÃO podem ser evitadas pelo próprio indivíduo são:
(A) degenerativas e psicogênicas.
(B) hiatrogênicas e carenciais.
(C) alérgicas e infecciosas.
(D) metabólicas e tóxicas.
(E) hereditárias e congênitas.

17
A eliminação é uma necessidade fisiológica do ser humano.
Qual a quantidade diária, em ml, de excreção urinária consi-
derada saudável no adulto?
(A) Menos de 400.
(B) 400 a 800.
(C) 800 a 1200.
(D) 1200 a 1600.
(E) Mais de 1600.

18
O enfoque da assistência primária que é preventivo e curativo
exige que a doença seja identificada, a despeito de sua
variabilidade individual. Com este objetivo, devem ser estu-
dados os aspectos patológicos e os:
(A) físicos.
(B) sociais.
(C) biológicos.
(D) econômicos.
(E) epidemiológicos.

19
Em 1972 duas Portarias do Ministério do Trabalho tornavam
obrigatória a existência de um serviço de saúde nas empre-
sas com mais de cem empregados. Na composição deste
serviço estava incluído o:
(A)  visitador sanitário.
(B)  técnico de enfermagem do trabalho.
(C)  enfermeiro ocupacional e do trabalho.
(D)  auxiliar de enfermagem do trabalho.
(E)  auxiliar de serviços diversos.

20
Quando um trabalhador da área de segurança apresenta
queixas de dor difusa e presença de varizes em membros
inferiores, deve receber orientação sobre fatores
predisponentes de veias varicosas. Dá-se destaque ao fator:
(A) profissional. (B) ponderal.
(C) hereditário. (D) nutricional.
(E) etário.

21
Na atuação profissional em saúde do trabalhador, a enferma-
gem reconhece o direito à informação, ao consentimento, à
privacidade e à confidencialidade. Estes valores estão cal-
cados no referencial principialista e derivam do principio da(o):
(A) justiça.
(B) autonomia.
(C) beneficiência.
(D) virtude.
(E) cuidado.

22
Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem
livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou
imprudência é, no Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, um(a):
(A) princípio. (B) direito.
(C) dever. (D) responsabilidade.
(E) proibição.

23
Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência
que implique desobediência e/ou inobservância às disposi-
ções do Código de Ética de Enfermagem. A repreensão
divulgada em publicações oficiais, em decorrência de
infração cometida, é uma penalidade do tipo:
(A) advertência. (B) multa.
(C) censura. (D) suspensão.
(E) cassação.

24
Para diagnóstico da tuberculose-infecção ou tuberculose-
doença está indicado o exame direto de escarro em todos
os sintomáticos respiratórios. A técnica adequada exige que
o material seja colhido:
(A) de manhã, em jejum.
(B) de manhã, após o café.
(C) à tarde, no horário da febre.
(D) à noite, antes do jantar.
(E) à noite, após o jantar.

25
As vacinas são produtos termolábeis que, em decorrência
de exposição ao calor excessivo, se deterioram com facili-
dade, sendo necessária uma rede de frio que possa assegu-
rar a sua conservação adequada. Qual é a temperatura ideal
de conservação?
(A) Abaixo de –4 °C.
(B) Entre –4 °C e 0 °C.
(C) Entre 0 °C e +4 °C.
(D) Entre +4 °C e +8 °C.
(E) Entre +8 °C e +12 °C.
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26
Ao preparar a sala para realização de exame físico de candi-
dato à atividade laboral, de modo a garantir a medição da
envergadura, o auxiliar de enfermagem do trabalho deverá
providenciar:
(A) antropômetro de adulto.
(B) mural de medidas.
(C) fita métrica.
(D) balança de alavanca.
(E) toesa de adulto.

27
Para a realização de Testes de Visão Ocupacional como,
por exemplo, a avaliação de foria vertical e foria lateral, o
auxiliar de enfermagem deve orientar o trabalhador para
ficar:
(A) sentado, em frente ao aparelho.
(B) em decúbito lateral esquerdo.
(C) em decúbito lateral direito.
(D) de pé, apoiado no aparelho.
(E) de bruços, sobre o aparelho.

28
Para atuar junto à equipe de saúde ocupacional que realiza
a avaliação audiológica do trabalhador exposto ao ruído, o
auxiliar de enfermagem do trabalho deve agendar para
exames aqueles que fizeram um repouso auditivo de, no
mínimo, quantas horas?
(A) 6 (B) 8
(C) 10 (D) 12
(E) 14

29
O auxiliar de enfermagem do trabalho terá de conhecer na
empresa, os riscos a que os trabalhadores estão expostos
e buscar informação a respeito de como atuar sobre eles,
promovendo:
(A) treinamento e supervisão.
(B) treinamento e assistência.
(C) educação e orientação.
(D) assistência e educação.
(E) orientação e supervisão.

30
Ao atuar em uma empresa, o auxiliar de enfermagem deve
executar as atividades auxiliares de nível médio atribuídas à
equipe de enfermagem, sob a orientação e supervisão do
enfermeiro, valorizando a função:
(A) de reabilitação. (B) de promoção.
(C) corretiva. (D) curativa.
(E) preventiva.


