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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(s) rascunho(s) para a Folha(s) de
Texto(s) Definitivo(s) da Prova Discursiva.
2. Este caderno contém o tema da Prova Discursiva, 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 05 (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 ou azul, 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 ou azul.

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 caderno de provas e o gabarito serão divulgados no site http://www.
concursopublico.cefetmg.br.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Se o projeto deste livro [O tempo e o cão: a atualidade das depressões]
se deve ao início de algumas análises com pessoas depressivas, o
processo mental de sua escrita inaugurou-se no dia em que atropelei
um cachorro. Foi um acidente anunciado, com poucos segundos
de antecipação, e mesmo assim inevitável, por conta da velocidade
normal dos acontecimentos na atualidade. Mal nos damos conta dela,
a banal velocidade da vida, até que algum mau encontro venha revelar
a sua face mortífera. Mortífera não apenas contra a vida do corpo, em
casos extremos, mas também contra a delicadeza inegociável da vida
psíquica. Naquele dia, acossada pelos caminhões que vinham atrás
de mim em uma autoestrada, ainda pude ver pelo retrovisor que o
animal ferido conseguiu atravessar o resto da rodovia e embrenharse no mato. Em questão de segundos, não escutei mais seu uivo de
dor nem pude conferir o dano que lhe fiz. O cão deixou de existir em
meu campo perceptivo, assim como poderia ter sido definitivamente
forcluído do registro da minha experiência; seu esquecimento se
somaria ao apagamento de milhares de outras percepções instantâneas
às quais nos limitamos a reagir rapidamente para, em seguida, com
igual rapidez, esquecê-las.
[...]
Poucos minutos depois do acidente, ainda na estrada, comecei a
esboçar em pensamento um texto a respeito da brutalidade da relação
dos sujeitos contemporâneos com o tempo. Do mau encontro que
poderia ter acabado com a vida daquele cão, restou uma ligeira mancha
escura no meu para-choque. Foi tão rápido o choque que não teria se
transformado em acontecimento se eu não sentisse a necessidade de
recorrer à cena diversas vezes, em pensamento, ao longo dos vinte
quilômetros que ainda me faltavam percorrer até o meu destino.
KEHL, Maria Rita. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo, 2009. p.
16-17. (fragmento).

Glossário:
Forcluído: excluído.
4
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QUESTÃO 01
A experiência vivida por Maria Rita Kehl permitiu-lhe desenvolver a tese
de que o
a) relacionamento entre os sujeitos contemporâneos é brutal.
b) encontro com a morte revela a necessidade de valorizar a vida.
c) homem contemporâneo é insensível aos sentimentos do animal.
d) 
crescente número de mortes no trânsito se deve à presença de
caminhões.
e) ritmo veloz da vida moderna impede que o homem reflita sobre
suas vivências.
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As questões (02) e (03) referem-se ao texto a seguir.
Raízes da intolerância
Racismo, injúria e preconceito revelam rejeição à própria
condição humana
Muniz Sodré

Dados oficiais do Instituto de Segurança Pública mostram que o Rio
de Janeiro tem registrado aumento nos casos gerais de intolerância
religiosa, em que se incluem episódios de “injúria por preconceito”
e “preconceito de raça, cor, religião, etnia e procedência nacional”.
Traduzindo: discriminam-se cada vez mais negros, nordestinos e
praticantes de cultos afro-brasileiros.
Não é surpresa a inclusão de nordestinos nesse espectro. Na história
do processo de seleção para a carreira diplomática, é possível deparar
com episódios reveladores de uma oblíqua tradição “estética”, que
não visava negativamente apenas os afro-brasileiros. Num desses,
o Barão do Rio Branco (1845-1910) rejeitou a candidatura do poeta
simbolista Antonio Francisco da Costa e Silva (1885-1950) por suposta
inadequação estética: “nordestino e estrábico”.
Esse critério seletivo se alterou oficialmente, mas suas raízes sociais
continuam à mostra em setores populares. Faz pouco tempo, o
sotaque de uma jovem paraibana num reality show provocou ataques
cruéis da audiência.
Sempre houve esse tipo de discriminação no Sul, porém de modo
mais atenuado em cidades tradicionalmente acolhedoras, como o Rio
de Janeiro, cuja institucionalidade popular foi tecida pelos migrantes
nordestinos nos morros e subúrbios. O carioca era uma mistura branda,
em que a dicotomia entre “nós” e “eles” não traduzia conflitos nem
ressentimentos. Pelo contrário, graças aos cultos afros e ao samba,
resultava numa originalidade civilizatória que até hoje garante à cidade
um lugar de visibilidade na cena internacional.
Mas é evidente que a sublimação carnavalesca da cidade jamais
conseguiu esconder o persistente racismo neocolonial. Sob a superfície
da hipocrisia social, estão latentes velhos esquemas discriminatórios,
que agora se exasperam na onda de um retrocesso mental frente à
6
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exposição pública de diferenças temidas pela consciência enferrujada
de frações de classe “média”. Essas mesmas de olhos fechados às
pequenas e grandes violências que desfiguraram o urbano remanescente
na paisagem do Rio.
SODRÉ, Muniz. Raízes da intolerância. Disponível em: https://www.geledes.org.br/raizes-daintolerancia/. Acesso em: 01 mai. 2022. (Adaptado).

QUESTÃO 02
A passagem do texto que expressa uma avaliação do autor como
estratégia de argumentação é:
a) “[...] o Rio de Janeiro tem registrado aumento nos casos gerais de
intolerância religiosa”
b) “Não é surpresa a inclusão de nordestinos nesse espectro.”
c) “[...] o Barão do Rio Branco (1845-1910) rejeitou a candidatura do
poeta simbolista Antonio Francisco da Costa e Silva (1885-1950)
por suposta inadequação estética:”
d) “Esse critério seletivo se alterou oficialmente.”
e) “Sempre houve esse tipo de discriminação no Sul.”

QUESTÃO 03
O último parágrafo do texto contrapõe-se ao argumento de que
a) o Rio acolhe a todos indiscriminadamente.
b) a intolerância é mais evidente na região sul.
c) a classe média é alheia à crescente onda de intolerância no país.
d) as influências religiosas e musicais incidem sobre a imagem do Rio.
e) 
o processo migratório amenizou o preconceito em relação ao
nordestino.
Concurso TAE 2022 | CEFET-MG | Enfermeiro
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Despertar para a realidade exige esforço e reflexão crítica.
Gabriela Lenz de Lacerda

A história do Brasil, como a própria história do mundo, é definida por
uma sucessão de violências.
A subjugação das mulheres tem relação com o próprio processo de
colonização, na medida em que se trata de formas de dominação e de
exploração necessárias ao desenvolvimento do capitalismo. A fim de
permitir a acumulação primitiva de capital, era necessário que as próprias
relações sociais fossem pautadas na violência e na hierarquização dos
seres humanos, com controle dos corpos que pudessem ser úteis ou
prejudiciais ao sistema.
Mais de 500 anos depois, não conseguimos romper essa persistência
história e, não por acaso, vivemos hoje no país mais desigual da América
Latina e em um dos mais desiguais do mundo. As violências praticadas
contra mulheres, contra descendentes dos africanos e indígenas
escravizados e contra a natureza são a herança que recebemos. Nós,
que habitamos essa porção de terra batizada de Brasil, fundada pela
violência, precisamos ter em mente que o racismo, o sexismo e a
desconexão com a natureza não apenas estruturam a nossa sociedade.
São estruturantes também da nossa própria subjetividade.
Despertar para a realidade pressupõe, assim, refletirmos de forma crítica
e profunda sobre o nosso próprio racismo, sexismo e colonialismo.
Se queremos realmente contribuir para a construção de um mundo
melhor, mais justo e igualitário, temos que retomar a lição de Paulo
Freire (2014): toda ação libertadora é necessariamente acompanhada
de uma profunda reflexão. Somente compreendendo a nossa própria
posição na estrutura social – nossos privilégios e vulnerabilidades –
e lembrando que “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta
sozinho”, podemos, juntos, nos libertar em comunhão. A revolução
começa – mas não termina – dentro de nós!...
LACERDA, Gabriela Lenz de. Despertar para a realidade exige esforço e reflexão crítica.
Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/blogs/sororidade-em-pauta/despertar-para-a-realidade-exige-esforco-e-reflexao-critica/. Acesso em 09 mai. 2022.
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QUESTÃO 04
Sobre os articuladores textuais destacados no excerto de artigo de
opinião, pode-se afirmar que:
I. A conjunção “como” estabelece relação de comparação entre a
história do Brasil e a dos demais países do globo terrestre.
II.  A locução “na medida em que” cria a relação de causalidade entre a
subjugação das mulheres e as formas de dominação e de exploração
próprias do capitalismo.
III. O conectivo “assim” introduz a conclusão sobre o que é necessário
para o nosso despertar sobre a nossa própria realidade.
IV. O “se” estabelece a condição para recuperarmos os ensinamentos
de Paulo Freire.
Estão corretas as afirmativas
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.
e) I, II, III e IV.
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As questões (05) e (06) referem-se ao texto a seguir.
O que pode um funk?
Ivana Bentes

[...] Retomando essa figura meio arquetípica do Brasil, o funk
feminino de Anitta incorporou as questões de gênero conjugando a
malandragem com um feminino plural.
Vai, Malandra, o clipe, traz verdadeiros memes visuais,
culturais e musicais que valem por um tratado sociológico. Ainda não
se escreveu, e faz falta, um tratado sobre os corpos pensantes das
mulheres, para além do imaginário em torno da bunda, da raba, do
bumbum, do traseiro da mulher brasileira, que virou um disparador de
questões sensações! O corpo sexualizado na era da sua ressignificação
pelas próprias mulheres!
Um corpo que o funk, o samba, o biquíni de fita isolante, toda
a cultura solar carioca já vem dizendo, tem tempo, que não precisa ser
apenas objeto e signo de assujeitamento, toda vez que quiser se exibir.
A bunda (e o corpo das mulheres) pode se deslocar da
objetificação para a subjetivação! A bunda viva de Anitta com sua
celulite sem photoshop é sujeito e não objeto. Se as mulheres fazem o
que quiserem com seus corpos (a Marcha das Vadias explicou isso para
a classe média), elas podem inclusive se “autoexplorarem”, ensina o
funk. A bunda ostentação de Anitta no início do clipe já aponta para
esse outro feminismo (de mulheres brancas, apenas? Acho que não!).
BENTES, Ivana. O que pode um funk? Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/anittavai-malandra-ivana-bentes/. Acesso em 28 abr. 2022.
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QUESTÃO 05
O texto refuta a tese de que
a) a exploração do corpo da mulher indica novas possibilidades de
feminismo.
b) a cultura solar carioca reflete o padrão comportamental da mulher
brasileira.
c) a representação feminina no funk evidencia o empoderamento da
mulher.
d) o corpo feminino é objetificado em manifestações populares como
o funk.
e) as mulheres podem explorar economicamente o próprio corpo.

QUESTÃO 06
Para compor seu artigo de opinião, Ivana Bentes faz uso de
a) gírias e léxico vulgar, para desprestigiar o funk carioca.
b) opiniões de outras mulheres sobre o assunto retratado.
c) parênteses para apresentar sua opinião sobre o assunto.
d) linguagem coloquial, para se aproximar do objeto de análise.
e) descrição, para depreciar o clipe e os memes visuais de Anitta.
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As questões (07) e (08) referem-se ao texto abaixo.
Já que minha fome não podia ser aplacada no jogo de interações sociais
que eram inconcebíveis por minha própria condição – e compreendi
isso mais tarde, essa compaixão nos olhos de minha salvadora, pois
algum dia já se viu uma menina pobre penetrar na embriaguez da
linguagem e nela se exercitar junto com os outros? –, ela o seria nos
livros. Pela primeira vez toquei num livro. Eu tinha visto os maiores da
turma olharem para traços invisíveis, como que movidos pela mesma
força, e, mergulhado no silêncio, tirarem do papel morto alguma coisa
que parecia viva.
Aprendi a ler sem ninguém saber. A professora ainda repetia as
letras para as outras crianças, e eu já conhecia havia muito tempo a
solidariedade que tece os sinais escritos, suas infinitas combinações e os
sons maravilhosos que tinham me investido naquele local, no primeiro
dia, quando ela dissera meu nome. Ninguém soube. Li como alucinada,
primeiro escondido, depois, quando o tempo normal da aprendizagem
me pareceu superado, na cara de todo mundo, mas tomando cuidado
de dissimular o prazer e o interesse que tirava daquilo.
A criança fraca se tornara uma alma faminta.
BARBERY, Muriel. A elegância do ouriço. SP: Companhia das letras: 2008, p. 45.

QUESTÃO 07
O texto inicia-se pela expressão “já que”, que tem como função
a) discutir as restrições sociais às quais a personagem estava exposta.
b) introduzir a razão pela qual a personagem adentrou-se no mundo
da leitura.
c) marcar a conclusão a que a personagem chegou diante dos desafios
de aprender a ler.
d) apontar a condição para a vida da personagem propiciada pelo
contato com os livros.
e) sinalizar o momento em que a personagem adquiriu a consciência
sobre sua condição social.
12

Concurso TAE 2022 | CEFET-MG | Enfermeiro

QUESTÃO 08
Quanto ao processo de referenciação, observa-se que no trecho:
I.  “não podia ser aplacada no jogo de interações sociais que eram
inconcebíveis por minha própria condição”, que retoma a expressão
“interações sociais”.
II. 
“e compreendi isso mais tarde”, isso retoma anaforicamente o
período anterior.
III. “ela o seria nos livros”, ela retoma o sintagma nominal “uma menina
pobre”.
IV. 
“quando ela dissera meu nome”, ela retoma o substantivo
“professora”.
Estão corretas as afirmativas
a) I, II e III.
b) I, III, IV.
c) I, II e IV.
d) II, III e IV.
e) I, II, III e IV.

Concurso TAE 2022 | CEFET-MG | Enfermeiro

13

QUESTÃO 09
Hino da Proclamação da República
Letra de Medeiros e Albuquerque e música de Leopoldo Américo Miguez (1890)

Liberdade! Liberdade!
Abre as asas sobre nós!
Das lutas na tempestade
Dá que ouçamos tua voz!
Nós nem cremos que escravos outrora
Tenha havido em tão nobre País...
Hoje o rubro lampejo da aurora
Acha irmãos, não tiranos hostis.
Somos todos iguais! Ao futuro
Saberemos, unidos, levar
Nosso augusto estandarte que, puro,
Brilha, ovante, da Pátria no altar!
Disponível em: https://www.gov.br/.../hinos/hino-da-proclamacao-da-republica. Acesso em: 04
mai. 2022.

Na letra do hino da proclamação da república, a escravidão é
a) censurada em nome da igualdade.
b) repudiada em nome da liberdade.
c) negada em nome do patriotismo.
d) questionada em nome do sentimento cristão.
e) rebatida em nome da imponência da bandeira.

14
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QUESTÃO 10

Manual do Minotauro • Página 10 de 77 • Laerte

Na tirinha, o jogo temporal entre “cremos” e “crerão” denota
a) dúvida em relação à letra do hino.
b) indignação em relação à ideia de país.
c) incerteza em relação à história do país.
d) censura em relação às novas gerações.
e) crítica em relação à recusa do passado.
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As questões (11) e (12) referem-se ao texto abaixo.
Teoria das Cores
Herberto Helder

Era uma vez um pintor que tinha um aquário com um peixe vermelho.
Vivia o peixe tranquilamente acompanhado pela sua cor vermelha até
que principiou a tornar-se negro a partir de dentro, um nó preto atrás da
cor encarnada. O nó desenvolvia-se alastrando e tomando conta de todo
o peixe. Por fora do aquário o pintor assistia surpreendido à chegada do
novo peixe.
O problema do artista era que, obrigado a interromper o quadro onde
estava a chegar o vermelho do peixe, não sabia o que fazer da cor preta
que ele agora lhe ensinava. Os elementos do problema constituíam-se
na observação dos factos e punham-se por esta ordem: peixe, vermelho,
pintor – sendo o vermelho o nexo entre o peixe e o quadro, através do
pintor. O preto formava a insídia do real e abria um abismo na primitiva
fidelidade do pintor.
Ao meditar sobre as razões da mudança exactamente quando assentava
na sua fidelidade, o pintor supôs que o peixe, efectuando um número de
mágica, mostrava que existia apenas uma lei abrangendo tanto o mundo
das coisas como o da imaginação. Era a lei da metamorfose.
Compreendida esta espécie de fidelidade, o artista pintou um peixe amarelo.
HELDER, Herberto. Os Passos em Volta. Lisboa: Cooperativa Editora e Livreira, CRL, 1994.

QUESTÃO 11
Nesse conto, o escritor português utiliza uma linguagem imagética e
metafórica com o objetivo de evidenciar que
a) o ofício do pintor é indiferente a uma reflexão teórica.
b) o trabalho artístico excede a representação da realidade.
c) a metamorfose da natureza complica o trabalho do pintor.
d) a imaginação é cerceada pelas regras do mundo das coisas.
e) a presença das cores é inerente à qualidade da obra de arte.
16
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QUESTÃO 12
Compare o conto “Teoria das cores”, de Herberto Helder, a esta tela do
pintor francês René Magritte.

Disponível em: https://www.renemagritte.org/la-clairvoyance.jsp. Acesso em: 28 abr. 2022.

O pintor representado no conto e o retratado na imagem têm em
comum o fato de
a) pintarem, em suas obras, imagens diferentes daquelas que veem no
mundo real.
b) expressarem sentimentos advindos do mundo interior e da imaginação.
c) considerarem a arte a forma de o homem denunciar seus anseios.
d) utilizarem a pintura para criar uma aproximação em relação ao real.
e) buscarem na natureza inspiração para o fazer artístico.
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INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 13
Para facilitar a busca de arquivos/programas, o Windows 10 (KB5006738
– 21H1) trabalha com pastas padrões.
Com base nessa informação, associe, na tabela a seguir, as pastas às
suas respectivas especificidades.
Pastas

Especificidades

1. Este computador

( ) armazena arquivos e programas baixados da internet.

2. Documentos

( ) guarda arquivos pessoais.

3. Pastas frequentes

( ) disponibiliza acesso aos discos rígidos
(unidades), partições, disco removível
(CD/DVD), pendrives e outros.

4. Arquivos recentes

( ) mostra as principais pastas e as mais
acessadas.

5. Downloads

( ) apresenta os atalhos dos últimos arquivos criados, editados ou baixados pelo
usuário.

A sequência correta é
a) 1, 5, 3, 4, 1.
b) 2, 3, 4, 1, 5.
c) 3, 4, 2, 5, 1.
d) 4, 1, 5, 3, 2.
e) 5, 2, 1, 3, 4.

18
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QUESTÃO 14
O tratamento de dados pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de
Dados (Lei nº 13.709/18), poderá ser realizado com a seguinte finalidade:
a) uso acadêmico, quando forem utilizados para pesquisas, sem fins
diretamente comerciais.
b) divulgação de cursos de capacitação por e-mail criptografados com
chave privada.
c) oferta de bolsas em cursos pré-vestibulares, por meio de assinatura
digital.
d) captação de novos associados por entidades de classe federativas.
e) venda direta de livros por editoras registradas no Fundeb.

QUESTÃO 15
O Código Malicioso, chamado de spyware, é um programa projetado
para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas ao atacante.
Dentre suas variantes, destaca-se o programa screenlogger que foi projetado para
a) executar a instalação de um “bot” para que o equipamento infectado
possa ser controlado remotamente, sem o conhecimento do usuário.
b) criar uma rede que será composta por centenas ou milhares de equipamentos “zumbis” que potencializará as ações danosas.
c) capturar as teclas digitadas pelos usuários em teclados virtuais, disponíveis principalmente em sites de Internet Banking.
d) instalar, de forma oculta, um invasor de programa ou parte de código
malicioso em um equipamento ligado à rede.
e) apresentar propagandas e vendas que permitem apossar-se de dados
de cartões.
Concurso TAE 2022 | CEFET-MG | Enfermeiro
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QUESTÃO 16
Considere os trechos de 1 a 4 da planilha do LibreOffice a seguir:

Fonte: PESSOA, Fernando. “Livro do Desassossego"

O LibreOffice 7.1 (ou maior), por meio de seu módulo CALC, permite
juntar esses trechos, formando a seguinte frase:
“Se eu um dia soubesse este absurdo — que uma mulher num quadro
— sim essa — era casada, a mesma seria a minha dor.”
A fórmula utilizada para essa operação é
a) =COMBIN(“ — “;1;A1:A4)
b) =COMBINA(“ — “;1;A1:A4)
c) =UNIRTEXTO(“ — “;1;A1:A4)
d) =CONCATENAR(“ — “;1;A1:A4)
e) =SOMASEQUÊNCIA(“ — “;1;A1:A4).

20
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QUESTÃO 17
De acordo com Miranda e Mattar, na obra Informática Básica 2014,
“[...] a Internet é uma gigantesca rede de computadores que se tornou
um marco na história da comunicação da humanidade, revolucionando as formas de busca, pesquisa, envio e recebimento de informações
dos mais variados formatos (imagem, som e texto).” (p. 75)
“Também é possível dizer que a internet desempenha papel importante na construção coletiva do conhecimento. (p. 63)
Com referência às diversas características, termos e recursos estabelecidos a partir da internet, é correto afirmar que
a) URI é um caso particular do URL, em termos de endereços da internet.
b) web é a versão multimídia da internet, enquanto WWW é a versão
textual.
c) AVA é o espaço de interação entre pessoas e objetos de conhecimento
mediados pelas TICs.
d) wireless é o acesso à rede feito localmente de forma remota e por
meios físicos conectados a um concentrador remoto.
e) websites dinâmicos são websites cuja informação está disponível para
o público em geral, sem necessidade de qualquer personalização.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 18
Sobre a Lei nº 13.460/17, que dispõe sobre a participação, proteção e
defesa dos direitos dos usuários dos serviços da Administração Pública,
analise se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) O usuário, para usufrir dos direitos garantidos pela Lei nº 13.460/17,
poderá manifestar-se perante a Administração Pública, dirigindo-se
à Ouvidoria ou diretamente ao órgão responsável pela execução
do serviço e ao órgão ou entidade a que se subordinem ou se vinculem, no caso de inexistência da Ouvidoria, sendo necessária a
identificação do requerente.
( ) Agente público é quem exerce cargo, emprego ou função pública,
de natureza civil ou militar, em caráter permanente e mediante remuneração.
( ) Os serviços oferecidos bem como as principais etapas para seu processamento e requisitos, documentos e previsão de prazo máximo
para sua realização são alguns dos itens da Carta de Serviços ao
Usuário, cuja previsão legal se encontra na Lei nº 13.460/17.
( ) A Lei 13.460/17 afasta a incidência da Lei de Proteção ao Consumidor (Lei nº 8.078/90), ainda que caracterizada relação de consumo,
visto que sua abrangência alcança as previsões de proteção dos
direitos do consumidor.
( ) O conselho de usuários poderá ser consultado quanto à indicação
do ouvidor, e tem como uma de suas atribuições acompanhar e
avaliar a atuação do mesmo.
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A sequência correta é
a) V, F, V, V, F.
b) F, V, F, V, V.
c) V, F, V, F, V.
d) F, F, V, V, F.
e) F, F, F, V, V.

QUESTÃO 19
Todo servidor público da Administração Pública Federal poderá
ausentar-se do serviço sem qualquer prejuízo para:
a) doação de sangue, por 1(um) dia.
b) casamento, por um período de 7 (sete) dias.
c) alistamento ou recadastramento eleitoral, por 1(um) dia.
d) falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto,
filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos, por um período de 3 (três) dias.
e) exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da
República, por um período de 180 (cento e oitenta) dias.
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QUESTÃO 20
Em relação aos seguintes aspectos legais, analise se as afirmações a
seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F):
( )
No atendimento aos usuários dos serviços públicos, os órgãos
e as entidades do Poder Executivo Federal não podem recusar o
recebimento de requerimentos por via do serviço de protocolo,
a não ser nos casos em que a instituição seja manifestamente
incompetente para tratar a matéria requerida.
( ) O acesso à informação previsto na Lei nº 12.527/11 compreende,
entre outros, os direitos de obter informação sobre atividades
exercidas pelos órgãos e entidades, excetuando as relativas à sua
política, organização e serviços.
( ) A apresentação de documentos por usuário dos serviços públicos
poderá ser feita por meio de cópia autenticada, sendo obrigatória
a conferência com documento original.
( ) A Lei nº 14.133/21 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)
institui o diálogo competitivo como uma das modalidades de
licitação e veda a criação de novas modalidades de licitação ou a
combinação dentre as modalidades previstas naquela Lei.
( )
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas
culposas tipificadas em lei, como, por exemplo, frustrar a licitude
de processo licitatório.
A sequência correta é
a) V, F, V, V, F.
b) V, F, F, V, V.
c) V, F, V, F, V.
d) F, F, V, V, F.
e) F, F, V, V, V.
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RACIOCÍNIO ANALÍTICO
QUESTÃO 21
Dentre as alternativas a seguir, aquela que apresenta a negação da
afirmação A verdade tarda, mas não falha é:
a) Se a verdade não tarda, então ela falha.
b) Se a verdade falhar, então ela tardará.
c) A verdade não tarda ou falha.
d) A verdade tarda e não falha.
e) A verdade falha e não tarda.

QUESTÃO 22
Considere verdadeiras as premissas:
I - Se o suco for de laranja, então o bolo será de baunilha.
II - Se o bolo não for de baunilha, então o sanduíche é de queijo.
III - O sanduíche não é de queijo.
A partir dessas premissas, é correto concluir que
a) o suco é de laranja.
b) o bolo é de baunilha.
c) o suco não é de laranja.
d) o suco é de laranja e o bolo é de baunilha.
e) o sanduíche é de queijo se, e somente se, o suco for de laranja.
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QUESTÃO 23
Considere os quadrinhos.

Fonte:https://www.monolitonimbus.com.br/wp-content/uploads/2015/05/probabilidades_
humor.jpg (Acesso em 09 de maio de 2022)

Sobre o diálogo desenvolvido entre os personagens, é correto afirmar que
a) o personagem fumante não se preocupa em morrer de doenças
relacionadas ao fumo, pois a chance de ocorrer isso é menor que
ganhar na Mega Sena.
b) os dados apresentados mostram que é tão improvável um fumante
morrer de doenças relacionadas ao fumo quanto um apostador
ganhar na Mega Sena.
c) as falas do personagem fumante mostram incoerência diante das
estatísticas relacionadas ao tabagismo e às apostas na Mega Sena.
d) 
os dados estatísticos mostram que fumantes certamente terão
problemas com doenças relacionadas ao tabagismo.
e) a cada 60 milhões de apostas na Mega Sena uma pessoa certamente
ganha.

26

Concurso TAE 2022 | CEFET-MG | Enfermeiro

QUESTÃO 24
Considere que duas retas sejam concorrentes quando elas possuem
exatamente um ponto em comum. Se, sendo concorrentes, essas
retas formam entre si quatro ângulos retos, então as retas são
perpendiculares. Diante disso, é correto afirmar que
a) se duas retas são concorrentes, então elas são perpendiculares.
b) duas retas podem ser perpendiculares e não serem concorrentes.
c) serem perpendiculares é condição necessária para duas retas serem
concorrentes.
d) serem perpendiculares é condição suficiente para duas retas serem
concorrentes.
e) 
serem concorrentes é condição suficiente para duas retas serem
perpendiculares.

QUESTÃO 25
Ana, Cíntia, Maria e Fernanda são colegas de trabalho que foram para
um auditório assistir a uma palestra. Elas decidiram se sentar numa
mesma fileira com apenas quatro lugares. Ana e Maria querem se
sentar uma ao lado da outra e Ana não quer se sentar ao lado de Cíntia.
Diante das condições apresentadas, o número de maneiras diferentes
que as colegas podem se organizar na fileira é igual a
a) 1.
b) 4.
c) 8.
d) 12.
e) 24.
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QUESTÃO 26
Considere a tirinha.

Fonte: https://www.humorcomciencia.com/blog/133-matematica/ (Acesso em 09 de maio de 2022)

Em relação ao diálogo dos personagens Calvin (garoto) e Haroldo
(tigre), é correto afirmar que
a) não é possível relacionar libras com onças.
b) Haroldo não conhece a relação de proporcionalidade entre libras e
onças.
c) 
Calvin entende cada vez menos a Matemática porque a relação
entre as medidas, apresentada no primeiro quadrinho, se mostrou
equivocada.
d) 
Haroldo confundiu Calvin, ao não associar a pergunta feita, no
segundo quadrinho, ao dado apresentado no primeiro quadrinho.
e) A associação entre libras e onças apresentada no primeiro quadrinho
não é uma relação matemática, o que motivou a fala do último
quadrinho.
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QUESTÃO 27
Considere as seguintes proposições:
I- Brasília é a capital do Brasil ou viajar é preciso.
II- Existem uvas e maçãs verdes.
III- Se a Argentina é um país europeu, então o Japão é um país da
América do Sul.
IV- Oito é um número par se, e somente se, cinco for divisível por dois.
Em relação aos valores lógicos dessas proposições, é correto afirmar que
a) Apenas IV é falsa.
b) Apenas III é falsa.
c) Apenas I e IV são verdadeiras.
d) Apenas I e III são verdadeiras.
e) Apenas I e II são verdadeiras.
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QUESTÃO 28
A alternativa que apresenta a contrapositiva da proposição Se eu for
trabalhar no fim de semana, então vou ganhar algum dia de folga na
semana seguinte, é:

a) Se eu não trabalhar no fim de semana, então não vou ganhar algum
dia de folga na semana seguinte.
b) Se eu não ganhar algum dia de folga na semana seguinte, então não
trabalhei no fim de semana.
c) Se eu ganhar algum dia de folga na semana seguinte, então trabalhei
no fim de semana.
d) Só ganharei algum dia de folga na semana seguinte se eu trabalhar
no fim de semana.
e) Só trabalharei no fim de semana se eu ganhar algum dia de folga na
semana seguinte.
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QUESTÃO 29
Considere o pensamento do pinguim na ilustração:

O pinguim é branco e preto.
Alguns filmes antigos são branco e preto.
Portanto, alguns pinguins são filmes
antigos.

Fonte: Disponível em: https://2.bp.blogspot.com/_5pV-PDsa7Vk/SXZSPPgVCjI/AAAAAAAAFI8/
gWkaetqp4xo/s400/pinguins.jpg (Acesso em 09 de maio de 2022)

O pensamento do pinguim constitui uma argumentação acerca da
qual se pode concluir, verdadeiramente, que
a) não é logicamente válida, pois não há conclusão.
b) não é logicamente válida, pois não há premissas.
c) é logicamente válida, embora a conclusão seja falsa.
d) é logicamente válida, com premissas e conclusão corretas.
e) não é logicamente válida, pois a conclusão não decorre das premissas.
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QUESTÃO 30
A figura apresenta o cartão de respostas de uma prova com quatro
questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas (A, B,
C, D e E), das quais apenas uma é correta em cada questão.

Nome do(a) aluno(a)
Questão 01

A

B

C

D

E

Questão 02

A

B

C

D

E

Questão 03

A

B

C

D

E

Questão 04

A

B

C

D

E

Os cartões de respostas a seguir foram preenchidos pelos alunos Alice,
Beatriz, Carlos e Diego.
Alice
Questão 01

A

Questão 02

A

Questão 03
Questão 04

C

D

E

B

D

E

A

B

D

E

A

B

C

D

C

D

E

C

D

E

D

E

Beatriz
Questão 01

A

Questão 02

B

Questão 03

A

B

Questão 04

A

B

32

C

D
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Diego
Questão 01

A

B

D

Questão 02

A

B

Questão 03

A

B

Questão 04

A

B

Questão 01

A

B

Questão 02

A

B

C

B

C

C

E
D

C

E

E

D

Carlos

Questão 03
Questão 04

A

B

D
E
D

E

D

E

Alice, Beatriz e Diego acertaram, cada um, três questões. Então, o número de questões que Carlos acertou foi igual a
a) 0.
b) 1.
c) 2.
d) 3.
e) 4.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
O Sistema Único de Saúde (SUS) é organizado em redes de atenção à
saúde, que são fundamentais para o uso racional dos recursos.
Associe cada caso clínico ao nível de atenção à saúde para o qual deve
ser referenciado
Níveis de atenção
1 Atenção Primária ou Atenção Básica à Saúde
2 Atenção Secundária
3 Atenção Terciária
Casos Clínicos
( ) Um servidor público, 56 anos, tabagista e obeso, com histórico de
hipertensão arterial crônica e dislipidemia foi levado à unidade de
saúde do CEFET-MG após apresentar alguns sintomas durante exercício profissional: vertigem, desequilíbrio e confusão súbita, obscurecimento da visão e dormência nos membros. No exame clínico,
observou-se assimetria da face, fala arrastada e fraqueza em hemicorpo esquerdo.
( ) Uma aluna em intercâmbio na escola, 19 anos, compareceu à unidade de saúde do CEFET-MG com queixa de amenorreia há cerca de
quarenta dias, mas não tinha certeza da data da última menstruação. Ela relatou ter vida sexual ativa e fazer uso de anticoncepcional
oral de forma irregular. A aluna realizou teste de gravidez de farmácia e seu resultado foi positivo.
( ) Um servidor público da área de manutenção compareceu à unidade
de saúde do CEFET-MG após ter sido picado por um escorpião durante a realização de um serviço de reforma predial.
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( ) Um aluno foi encaminhado à unidade de saúde do CEFET-MG pelo
professor de educação física após sofrer uma lesão durante a aula.
O aluno queixou-se de dor intensa no tornozelo direito e apresentou edema no membro, hematoma e deformidade local com perda
total de amplitude de movimento.
( ) Um aluno com histórico prévio de tratamento psiquiátrico interrompido foi direcionado à unidade de saúde do CEFET-MG por apresentarse desorientado, agressivo, sem referência espacial, com dificuldade
de fazer um correto julgamento sobre a realidade e com alucinações.
Encontrava-se sudorético, taquicárdico, dispneico, com tremores nas
mãos e mal-estar geral.
A sequência correta é
a) 3, 1, 2, 3, 1.
b) 1, 2, 2, 3, 2.
c) 3, 1, 3, 2, 2.
d) 2, 3, 3, 2, 3.
e) 3, 2, 2, 1, 3.
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QUESTÃO 32
Sobre os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), é
INCORRETO afirmar que
a) o SAMU tem como objetivo chegar precocemente à vítima que sofreu agravo à sua saúde - de natureza clínica, cirúrgica, traumática,
obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras - que possa levar a
sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte.
b) as Centrais SAMU devem prever acesso ininterrupto a usuários, nas
24 horas do dia, todos os dias da semana, por intermédio do número 192, exclusivo para as urgências médicas, bem como aos profissionais de saúde, em qualquer nível do sistema.
c) o médico regulador, com base nas informações colhidas do usuário,
é responsável pelo gerenciamento, definição e operacionalização
dos meios disponíveis e necessários para responder à solicitação e
pode optar pelo envio de equipe de suporte de vida básico ou avançado ao local.
d) os chamados às Centrais SAMU são atendidos por telefonista e repassados ao médico regulador, que julgará a gravidade do caso e
poderá, em casos de menor gravidade, optar, inclusive, pelo não
envio de equipe ao local, orientando o solicitante sobre como proceder em relação à queixa relatada.
e) as chamadas oriundas de um serviço de saúde sem hierarquia técnica
requerida pelo caso serão acolhidas, mas não serão priorizadas pela
Central de Regulação como se fosse um atendimento em domicílio
ou via pública, por se considerar que o paciente não se encontra em
situação de urgência, uma vez que já recebeu atendimento inicial.
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QUESTÃO 33
O exercício da enfermagem é pautado por normativas que representam imperativos para a conduta profissional.
De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é
INCORRETO afirmar que
a) é proibido ao enfermeiro abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício
profissional.
b) é direito do enfermeiro negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades
profissionais.
c) é proibido ao enfermeiro negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe,
desde que não haja risco à integridade física do profissional.
d) é direito do enfermeiro utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar
cursos, palestras, conferências, sobre assuntos de sua competência.
e) é dever do enfermeiro prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das
atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios
da categoria.
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QUESTÃO 34
Sobre o tema atividade física, analise as seguintes afirmativas:
1) Toda atividade física é um exercício físico, mas nem todo exercício
físico é uma atividade física.
2) Para benefícios substanciais à saúde, a Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade; ou pelo menos 75 a 150 minutos
de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade; ou, ainda, uma
combinação equivalente, ao longo da semana.
3) A prática regular de atividade física diminui a incidência de hipertensão arterial e possui efeito comprovado na redução da pressão
arterial. Em hipertensos não controlados, a sessão de treinamento
não deve ser realizada se a pressão arterial estiver acima de 160/105
mmHg.
4) A prática de exercício físico previne diabetes tipo 2 e é determinante
no tratamento de todas as formas de diabetes mellitus; contudo,
usuários de insulina necessitam de cuidados especiais pelo risco de
hiperglicemia durante e após o exercício.
5) A prática de atividade física é eficaz para a prevenção de queixas
musculoesqueléticas, a exemplo de lombalgias, mas são contraindicação absoluta na presença de quadro álgico.
Estão corretas apenas as afirmativas
a) 1, 3
b) 1, 4
c) 2, 3
d) 2, 5
e) 4, 5
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QUESTÃO 35
A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde
(CIF), desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, objetiva proporcionar uma linguagem unificada e padronizada para a descrição da
saúde, tendo várias aplicações, inclusive como uma ferramenta clínica
na avaliação de aptidão profissional.
Com relação à CIF, identifique com (V) as afirmativas verdadeiras e com
(F) as falsas.
( )  Funcionalidade é um termo que engloba funções do corpo, atividades e participação social.
( ) A
 incapacidade é completamente explicada pela doença ou condição de saúde.
( ) N
 a CIF os aspectos relacionados à estrutura e à função do corpo
estão no maior nível hierárquico.
( ) F atores ambientais atuam como barreiras e/ou facilitadores para a
funcionalidade.
( ) A
 presença de deficiência resulta diretamente em limitações na capacidade de executar tarefas e em restrições na participação.
A sequência correta é
a) V, F, V, V, F.
b) F, V, F, V, V.
c) V, V, F, F, V.
d) V, F, F, V, F.
e) F, F, V, F, V.
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QUESTÃO 36
São considerados casos ________________ de Covid-19, indivíduos que
apresentem __________________________________, definida como presença de quadro respiratório agudo, com pelo menos _______ dos seguintes sinais e sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, anosmia ou ageusia. Considera-se _______________
a síndrome gripal que apresente dispnéia, ou pressão ou dor persistente no tórax, ou saturação de O2 menor que ________ em ar ambiente,
ou cianose dos lábios ou rosto.
Os termos que preenchem, correta e respectivamente, as lacunas acima são

a) suspeitos; síndrome gripal; dois; caso grave; 95%.
b) suspeitos; síndrome gripal; um; caso moderado; 91%.
c) confirmados; síndrome gripal; um; caso moderado; 95%.
d) confirmados; síndrome respiratória aguda grave; dois; caso grave;
91%.
e) confirmados; síndrome respiratória aguda grave; três; caso crítico;
95%.
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QUESTÃO 37
Os impactos sociais dramáticos relacionados à atual pandemia da Covid-19 ilustram de forma clara a importância da educação e da adoção de medidas efetivas em larga escala para o combate aos agravos
comunitários em saúde. Assim, determinados conceitos e ações em
saúde pública tiveram de ser incorporados ao dia a dia de todos para
que resultados satisfatórios pudessem ser obtidos no controle epidemiológico.
Relacione os conceitos às ações e aos procedimentos descritos.
Conceitos

Ações e procedimentos

1. Biossegurança

( ) Uso de máscaras cobrindo o nariz, a
boca e o queixo

2. Vigilância em saúde

( ) Detecção de contatos suspeitos
( ) Testagem sorológica em massa
( ) Higienização das mãos
( ) Vacinação em massa
( ) Distanciamento social

A sequência correta é
a) 1, 2, 1, 2, 1, 2.
b) 1, 2, 2, 1, 2, 1.
c) 2, 1, 1, 2, 1, 1.
d) 2, 2, 1, 2, 2, 1.
e) 1, 2, 1, 1, 2, 2.
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QUESTÃO 38
Quanto às características da Inserção do Trabalho de Enfermagem na
Prestação de Serviços de Saúde à População, é INCORRETO afirmar que
a) o trabalho de enfermagem integra a prestação de serviços à saúde,
como parte do setor terciário da economia brasileira, e, portanto,
tem características distintas do trabalho agrícola ou industrial.
b) o trabalho da equipe de saúde pode ser executado de forma fragmentada, com a mera justaposição das ações, ou de forma articulada, o que favorece a oferta da assistência.
c) as ações de enfermagem, como atividade coletiva, são executadas
em conjunto com outros trabalhos, realizados por distintos agentes
da equipe multiprofissional de saúde.
d) o trabalho de saúde e o de enfermagem não produzem bens a serem estocados e comercializados e, sim, serviços que são consumidos no ato de sua produção.
e) o enfoque do objeto de saúde e enfermagem é, na atualidade, a recuperação da saúde do indivíduo bem como da população em geral.
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QUESTÃO 39
Em relação à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), identifique com (V)
as afirmativas verdadeiras e com (F) as falsas:
( ) A equipe de promoção à saúde deve ter como foco o princípio fundamental da prática centrada na pessoa e, consequentemente, envolver
usuários e cuidadores, em nível individual e coletivo, na definição e
implementação de estratégias de controle à hipertensão.
( ) Quando os níveis pressóricos se enquadram no estágio 1, o tratamento medicamentoso deve ser iniciado com dois anti-hipertensivos em doses baixas simultaneamente.
( ) Para o rastreamento do paciente com HAS, a primeira verificação da
pressão arterial deve ser realizada em ambos os braços. Caso haja
diferença entre os valores, deve ser considerada a medida de maior
valor.
( ) As novas diretrizes da Monitorização Residencial da Pressão Arterial
(MRPA) consideram o valor de referência para a detecção da HAS,
a aferição igual ou maior que 130 milímetros de mercúrio (mmHg)
por 80 mmHg.
( ) Os profissionais da atenção secundária têm importância primordial
nas estratégias de prevenção, diagnóstico, monitorização e controle da hipertensão arterial.
A sequência correta é
a) F, V, V, F, V.
b) V, F, V, V, F.
c) V, F, F, F, V.
d) F, V, F, V, F.
e) V, V, V, F, V.
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QUESTÃO 40
Considere a figura abaixo:

Fonte: O processo de enfermagem modificado segundo NANDA pg83. (Adaptada de Herdman,
2013.)
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Sobre o processo de trabalho do enfermeiro e o diagnóstico de enfermagem, é INCORRETO afirmar que
a) todas as etapas do processo de enfermagem exigem conhecimento
de conceitos subjacentes à ciência da enfermagem antes da identificação de padrões nos dados clínicos ou da elaboração de diagnósticos exatos.
b) o processo de enfermagem inclui avaliação do paciente, diagnóstico
de enfermagem, planejamento, estabelecimento de resultados, intervenção e reavaliação contínua.
c) os enfermeiros usam a avaliação e o julgamento clínico para formular hipóteses ou explicações sobre os problemas, riscos e/ou oportunidades de promoção da saúde.
d) a utilização da NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) permitiu identificar e disseminar novos diagnósticos de enfermagem para testagem clínica.
e) o uso dos diagnósticos de enfermagem traz benefícios para o profissional e para o cliente, mas a instituição não é beneficiada.

QUESTÃO 41
De acordo com o protocolo da American Heart Association (2020),
a conduta INCORRETA para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em
adultos é
a) administrar uma ventilação a cada 6 segundos (10 ventilações/min)
com compressões torácicas contínuas, em caso de via aérea avançada.
b) comprimir com força (5 cm de profundidade) e rapidez (100 a 120
ipm) e aguardar o retorno total do tórax.
c) alternar os responsáveis pela compressão a cada 2 minutos ou antes,
se houver cansaço.
d) minimizar as interrupções entre as compressões e evitar a ventilação
excessiva.
e) sem via aérea avançada, a relação compressão / ventilação é de 30:3.
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QUESTÃO 42
Associe os tipos de diabetes mellitus com as suas respectivas manifestações clínicas
1. Diabetes Mellitus Tipo 1
2. Diabetes Mellitus Tipo 2
( ) Está frequentemente associado à obesidade e ao envelhecimento.
( ) Apresenta deficiência grave de insulina devido à destruição das células ß, associadas à autoimunidade.
( ) A apresentação clínica é abrupta, com propensão à cetose e cetoacidose e há necessidade de insulinoterapia plena desde o diagnóstico
ou após curto período.
( ) Tem início insidioso e é caracterizado por resistência à insulina e deficiência parcial de secreção de insulina pelas células ß pancreáticas,
além de alterações na secreção de incretinas.
( ) Embora sua prevalência esteja aumentando, ainda corresponde a 5
a 10% de todos os casos de diabetes mellitus.
( ) Apresenta frequentemente características clínicas associadas à resistência à insulina, como acantose nigricans e hipertrigliceridemia.
A sequência correta é
a) 2, 1, 1, 2, 1, 2.
b) 1, 2 ,2, 1, 1, 2.
c) 2, 1, 2, 1, 2, 1.
d) 1, 1, 1, 2, 1, 2.
e) 2, 2, 1, 2, 2, 1.
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QUESTÃO 43
A orientação de adolescentes quanto a métodos contraceptivos, vacinação e prevenção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs),
visando à promoção e segurança da saúde, é uma atividade recorrente
em escolas.
Assinale (V) para as questões verdadeiras e (F) para as falsas:
( ) Como prevenção contra o HPV, o SUS promove a vacinação gratuita,
de meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Independentemente do sexo, para os que vivem com HIV, a faixa etária de vacinação é mais ampla (9 a 26 anos) e o esquema vacinal é de três doses.
( )
Os dispositivos contraceptivos caracterizados como proteção de
barreira são: Dispositivo Intrauterino (DIU), diafragma, preservativo
masculino e anel vaginal.
( )
Aproximadamente 10 a 15% dos casos de Doença Inflamatória
Pélvica (DIP) são causados por agentes patogênicos sexualmente
transmitidos ou associados à vaginose bacteriana.
( ) As principais manifestações clínicas das ISTs são: corrimento vaginal, corrimento uretral, úlceras genitais e verrugas anogenitais.
( ) A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável e exclusiva do ser humano. Sua transmissão se dá principalmente por
contato sexual; contudo, pode também ser transmitida verticalmente para o feto durante a gestação.
A sequência correta é
a) V, F, V, F, V.
b) F, V, V, F, F.
c) V, F, F, V, V.
d) F, V, F, V, F.
e) V, V, F, F, V.
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QUESTÃO 44
Uma estudante de 16 anos procura o serviço médico da escola e relata
um quadro de 24 horas de fortes dores abdominais no hipogástrio,
apresentando piora progressiva, além de náuseas e perda do apetite. A aferição de sua temperatura axilar evidenciou 37,5 graus Celsius
e, na anamnese, ela relata desconforto difuso à palpação bilateral infraumbilical, principalmente à direita.
Com base nesse relato clínico, é correto afirmar que
a) o quadro de litíase renal pode ser descartado.
b) um distúrbio hormonal pode ser a causa desses sintomas.
c) o quadro de infecção urinária é pouco provável para explicar tais
sintomas.
d) o histórico menstrual deve ser pesquisado, mas não é determinante
nesses casos.
e) a existência de um histórico de vida sexual ativa auxiliaria no diagnóstico da doença.
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QUESTÃO 45
Com relação aos transtornos mentais prevalentes entre os adolescentes no Brasil, é correto afirmar que
a) as crises de pânico mais severas têm como fator desencadeante um
estímulo de maior impacto.
b) a ocorrência de comunicação virtual violenta é um fator irrelevante
para a gênese dessas condições.
c) o comportamento resiliente diante das opções terapêuticas dificulta
o acesso à ajuda social e psicológica.
d) o distúrbio ansioso-depressivo é o mais frequente, tendo como principal fator desencadeante os comportamentos nocivos no contexto
social.
e) as alterações do humor ou comportamento, indicativas de uma condição patológica, dificultam principalmente a realização de tarefas mais
complexas, como o raciocínio elaborado e a concentração extrema.
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QUESTÃO 46
O alcoolismo no Brasil constitui-se em grave problema de saúde pública
em todas as faixas etárias e acomete também os pré-adolescentes do ensino fundamental e, principalmente, os adolescentes de ensino médio.
Em relação ao uso abusivo de álcool no ambiente escolar, é correto
afirmar que
a) o consumo de bebidas alcoólicas entre meninos e meninas apresenta diferenças estatísticas importantes.
b) a “glamourização” midiática do consumo etílico é fator epidemiológico inexpressivo em nossa sociedade.
c) o consumo tardio de bebidas alcoólicas no ambiente familiar torna
essa dependência mais prevalente.
d) as lesões e sequelas em órgãos alvo da droga podem ser irreversíveis
nessa faixa etária.
e) os estudantes do turno noturno respondem pela maioria das ocorrências.
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QUESTÃO 47
São atribuições específicas do enfermeiro que atua em uma instituição
de ensino, EXCETO:
a) administrar treinamentos específicos para garantir a implementação
de medidas preventivas em saúde e as voltadas ao suporte à vida em
situações de emergência.
b) notificar formalmente à autoridade em segurança pública sobre os
casos de uso de drogas ilícitas no ambiente escolar.
c) participar de campanhas educativas para a prevenção dos principais
agravos à saúde na comunidade escolar.
d) promover ações de proteção contra doenças sazonais e epidêmicas
por meio de abordagem multidisciplinar.
e) prestar os primeiros socorros, incluindo os de suporte básico à vida,
em caso de acidente de trabalho.
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QUESTÃO 48
Em relação à vacinação ocupacional, é INCORRETO afirmar que
a) é parte integrante dos programas de controle médico e de riscos
ambientais da instituição.
b) a vacinação contra a febre amarela de todos os servidores deve estar sempre atualizada, desde a admissão dos postulantes a cargo
público.
c) se deve encaminhar a demanda de vacinação dos servidores à rede
de saúde pública ou a um serviço privado, sendo vedada a execução
da vacinação pela escola.
d) é responsabilidade do serviço médico emitir laudo que comprove a
imunização atualizada requerida para cada país, em caso de viagens
internacionais a trabalho pela instituição.
e) promover a imunização contra tétano, difteria, sarampo, caxumba,
rubéola e febre amarela de toda a população adulta da instituição,
conforme Portaria nº 1.602 do Ministério da Saúde, de 09 de agosto
de 2021.
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QUESTÃO 49
O Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) foi instituído pelo Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 2009,
para desenvolver ações em saúde e segurança do trabalho voltadas ao
servidor público federal.
Em relação ao SIASS, é INCORRETO afirmar que
a) realiza a perícia oficial em saúde, para avaliação médica ou odontológica acerca do estado de saúde do servidor para o exercício de
suas atividades laborais.
b) é vedada a participação dos peritos oficiais em ações de promoção,
prevenção e vigilância dos ambientes e processos de trabalho junto
à equipe multiprofissional.
c) desenvolve ações com o objetivo de intervir no processo de adoecimento do servidor, tanto no aspecto individual quanto nas relações
coletivas e no ambiente de trabalho.
d) é facultado ao perito oficial solicitar aos profissionais da equipe
multiprofissional de saúde avaliações complementares para melhor
compreensão do processo de adoecimento do servidor periciado
e) objetiva coordenar e integrar ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores da administração federal direta,
autárquica e fundacional.
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QUESTÃO 50
O artigo 202 da Lei nº 8.812/90 assegura o direito do servidor público
federal ao afastamento do trabalho por motivo de doença e o Manual
de Perícias Médicas do Servidor Público Federal (Portaria SRH nº 797,
de 22 de março de 2010) regulamenta as normas e critérios aos quais
o atestado deverá se enquadrar. Sobre o afastamento do servidor público federal por motivo de doença, é correto afirmar que
a) os atestados com duração inferior a 5 dias ininterruptos deverão ser
avaliados por perícia médica presencial.
b) o período de afastamento do trabalho igual ou superior a 90 dias
acumulados deverá ser avaliado por uma junta médica oficial.
c) o período de afastamento do trabalho por motivo de doença deverá
contemplar os dias que seriam efetivamente trabalhados, excluindo-se as pausas em finais de semana.
d) o servidor deverá comunicar formalmente ao serviço médico seu
afastamento por doença num prazo máximo de 8 dias corridos a
partir do primeiro dia de ausência do trabalho.
e) o atestado deve conter, de forma legível, a identificação do servidor
e do profissional emitente, seu registro no conselho de classe, o
nome da doença ou agravo obrigatoriamente codificado e o tempo
provável de afastamento.
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO)
A partir da leitura dos textos seguintes e com base nos conhecimentos
construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativoargumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema
“O papel do setor público na educação brasileira”.
Texto 1
A percepção de que a educação escolar, a aprendizagem e a
socialização dos alunos bem como o trabalho dos professores não
estão correspondendo mais ao que deles sempre se esperou tem
se apresentado como uma constante. Porém, se esse sentimento
tem sido partilhado por muitos, sua compreensão requer o
conhecimento a respeito do projeto que, historicamente, conformou
a própria escola como uma instituição aceita e naturalizada por
todos. Ao longo do último século, ao mesmo tempo em que se
transformou na agência socializadora por excelência, a escola
também se tornou alvo de críticas e insatisfações, indicando
que sua consolidação e crise devem ser entendidas como partes
constitutivas de um mesmo processo.
XAVIER, Libânia N.; CHAVES, Miriam W. A invenção da Escola pública e seus desdobramentos
no Brasil: entre o ideal de modernidade e os problemas contemporâneos. Historia Caribe,
Barranquilla, v. 13, n. 33, p. 255-282, dez. 2018. Disponível em http://www.scielo.org.co/. Acesso
em 05 abr. 2022.
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Texto 2

Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/volta-as-aulas/noticia/2021/03/21/. Acesso em 05
abr. 2022.
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Texto 3
A avaliação da educação básica pública é considerada positiva
para 41% dos entrevistados, que classificaram o serviço oferecido
como bom ou ótimo. Já na opinião de 24% dos brasileiros, o
ensino público foi mal avaliado e considerado como péssimo
ou ruim. Os números ainda indicam que quanto menor a renda
familiar do entrevistado, melhor é a avaliação dele sobre a
Educação: 55% das pessoas com renda familiar de até um salário
mínimo consideram a educação ótima ou boa. Para aqueles com
renda entre um e dois salários mínimos, esse percentual é de
46%; entre os de mais de dois e até cinco salários, 34%. Entre a
população com renda familiar superior a dez salários, a satisfação
cai para 17%.
Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/ Acesso em 05 abr. 2022.

INSTRUÇÕES
Para elaboração da sua Prova Discursiva você recebeu do aplicador uma
Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva e uma Folha de Rascunho.
 onfira atentamente os dados na Folha de Texto Definitivo da Prova
C
Discursiva e, caso identifique qualquer erro ou inconsistência, avise
ao aplicador, preferencialmente, nos primeiros 20 (vinte) minutos de
prova.
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TEÓRICO-PRÁTICA

As questões (1) e (2) referem-se ao quadro clínico a seguir.
F.S.N, gênero feminino, 16 anos, aluna do curso Técnico em Edificações,
é conduzida por um funcionário do serviço de vigilância da escola à
unidade de saúde do Cefet-MG. Apresenta-se ansiosa, taquicárdica,
ofegante e com grande quantidade de sangue na roupa em região
genital e face interna das coxas. Seu histórico descreve queda a
cavaleiro sobre objeto contundente enquanto praticava atividade física
em equipamento de ginástica comunitária nos arredores da instituição.
Ao realizar o exame físico, a enfermeira constatou ferida corto-contusa
na região genital externa e perineal, com sangramento importante em
atividade.

QUESTÃO 1
a) DESCREVA, em ordem de prioridade, as principais intervenções de
primeiros socorros que o enfermeiro deve realizar neste caso.
b) DESCREVA, após realizadas as primeiras intervenções, as medidas
necessárias para melhor avaliação da saúde da vítima e das condições
em que esse trauma ocorreu, além da melhor conduta para o caso.

QUESTÃO 2
 erca de uma hora após seu atendimento inicial e permanecendo em
C
decúbito dorsal, a aluna relata náuseas, tonturas e apresenta piora da
palidez cutânea, além de sudorese e pele fria e pegajosa.
a) ANALISE criticamente a evolução do caso.
b) DESCREVA a conduta adequada a ser tomada.
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Quadro de Marcação de Respostas
(Rascunho)

Língua Portuguesa

Legislação

01. A

B C

D

E

18. A

02. A

B C

D

E

19. A

03. A

B C

D

E

04. A

B C

D

E

05. A

B C

D

E

06. A

B C

D

E

07. A

B C

D

E

08. A

B C

D

E

09. A

B C

D

E

10. A

B C

D

E

11. A

B C

D

E

12. A

B C

D

E

Informática
Básica
13. A

B C

D

E

14. A

B C

D

E

15. A

B C

D

E

16. A

B C

D

E

17. A

B C

D

E

20. A

D

E

B C

D

E

31. A

B C

D

E

E

32. A

B C

D

E

B C

D

Raciocínio
Analítico
21. A

B C

D

E

22. A

B C

D

E

23. A

B C

D

E

24. A

B C

D

E

25. A

B C

D

E

26. A

B C

D

E

27. A

B C

D

E

28. A

B C

D

E

29. A

B C

D

E

30. A

B C

D

E
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Conhecimentos
Específicos

B C

33. A

B C

D

E

34. A

B C

D

E

35. A

B C

D

E

36. A

B C

D

E

37. A

B C

D

E

38. A

B C

D

E

39. A

B C

D

E

40. A

B C

D

E

41. A

B C

D

E

42. A

B C

D

E

43. A

B C

D

E

44. A

B C

D

E

45. A

B C

D

E

46. A

B C

D

E

47. A

B C

D

E

48. A

B C

D

E

49. A

B C

D

E

50. A

B C

D

E
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