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Leia com atenção o texto abaixo para responder às questões de 01 a 05:
A falência da globalização (João Fernandes Teixeira).
A indústria 4.0 está chegando, um fato celebrado pelos entusiastas das novas tecnologias.
Grandes mudanças estão previstas, sobretudo pelo emprego de inteligência artificial na
produção industrial que levará, também, a uma grande reconfiguração tecnológica do trabalho.
Mas, deixando de lado o discurso entusiasmado, o que está realmente acontecendo? Com a
indústria 4.0 haverá uma grande racionalização e otimização da produção para que os
desperdícios de material e de mão de obra se tornem mínimos. A produção e o consumo
precisam ser rigorosamente ajustados e, para isso, contamos agora técnicas de Big Data.
Estamos em outros tempos, nos quais temos a percepção da escassez de recursos naturais e da
necessidade premente de reciclar tudo o que for possível. Se quisermos que a economia
continue funcionando, não podemos mais esbanjar. A economia se desenvolve na contramão da
natureza. A lição que estamos aprendendo é que gerar energia limpa e conter as emissões de
dióxido de carbono não são apenas obrigações ecológicas e morais em relação ao nosso planeta,
mas um imperativo econômico, que exige que a indústria se coloque em novo patamar de
produtividade para sobreviver. A indústria 4.0 não levará à expansão da economia, mas apenas
evitará que ela encolha. Não podemos mais manter os mesmos padrões de consumo, que estão
danificando de forma irreversível o nosso planeta. Esses danos não se restringem apenas ao
aquecimento global, que passou a ser chamado de mudança climática. [...] Desde que se
estabeleceu uma correlação entre o aumento das temperaturas médias no planeta e a
industrialização, iniciada no século XVIII, o aquecimento global passou a ser o vilão da história
da humanidade. Diminuir o uso de combustíveis passou a ser a grande bandeira dos
ecologistas.[...] Contudo, o aquecimento global não é o único desafio. Mesmo que sua origem
possa ser contestada, desvinculando-a da queima de combustíveis fósseis, nossa indústria agride
o planeta de forma irreparável. Como não podemos reverter a economia do petróleo no curto
prazo, a única solução está sendo desacelerar a economia. Essa desaceleração, na contramão do
aumento da produção planetária, está tendo custos sociais dolorosos. Combinada com a
automação, grande projeto da indústria 4.0, ela gera um desemprego crescente, para o qual não
se vislumbra uma solução nas próximas décadas. Mas há algo ainda mais importante que está
surgindo dessa desaceleração: a percepção de que a globalização se tornou um projeto inviável.
Não será mais possível estender os padrões de produção e consumo para todos os países do
planeta, pois isso aceleraria sua destruição de forma drástica. O globalismo ocidental está
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refluindo e, como consequência, voltam a surgir os nacionalismos exacerbados. [...] Fonte:
(Revista Filosofia – Ano III, no 150 – www.portalespaçodosaber.com.br).

1) Analise os tópicos temáticos abaixo relacionados, de modo a avaliar se equivalem ao
conteúdo desenvolvido nos parágrafos 1, 2 e 3 do texto. Para tanto, assinale (V) para as
verdadeiras e (F) para as falsas.
( ) Mudanças na configuração do trabalho em virtude da inovação tecnológica e da inserção da
inteligência artificial na produção industrial.
( ) Os benefícios da indústria 4.0 e a necessidade de controle da produção e consumo para
manter o equilíbrio da economia.
( ) Negação de que a preocupação com o planeta resulta da conscientização quanto ao dever
ecológico e moral de preservá-lo.
A sequência que responde CORRETAMENTE é:
a) F, F e V.
b) V, F e F.
c) F, V e F.
d) V, V e F
2) As orações adverbiais estabelecem diferentes relações de sentido com as orações com a
quais se conectam. Analise as ocorrências em destaque nos fragmentos textuais abaixo
expostos e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta, na sequência, os sentidos
CORRETOS expressos por essas orações.
I- Com a indústria 4.0 haverá uma grande racionalização e otimização da produção para que os
desperdícios de material e de mão de
obra se tornem mínimos.
II- Se quisermos que a economia continue funcionando, não podemos mais esbanjar.
III- Como não podemos reverter a economia do petróleo no curto prazo, a única solução está
sendo desacelerar a economia.
a) Finalidade, condição e causa.
b) Causa, consequência e conformidade.
c) Consequência, modo e tempo.
d) Proporção, finalidade e concessão.
3) Nos períodos abaixo elencados, as orações subordinadas têm um vínculo com uma
expressão nominal, assumindo diferentes funções sintáticas, conforme o tipo de elemento
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de conexão (pronome relativo ou conjunção integrante). Em qual das alternativas a seguir,
apresenta-se uma oração subordinada substantiva com a função de complemento
nominal?
a) Esses danos não se restringem apenas ao aquecimento global, que passou a ser chamado de
mudança climática. [...]
b) Estamos em outros tempos, nos quais temos a percepção da escassez de recursos naturais e da
necessidade premente de reciclar tudo o que for possível.
c) A lição que estamos aprendendo é que gerar energia limpa e conter as emissões de dióxido de
carbono não são apenas obrigações ecológicas e morais em relação ao nosso planeta, mas um
imperativo econômico, [...].
d) Mas há algo ainda mais importante que está surgindo com essa desaceleração: a percepção de
que a globalização se tornou um projeto inviável.

4) Analise as proposições abaixo expostas, que comentam os variados mecanismos
responsáveis pela coesão textual e, em seguida, responda ao que se pede.
I- No 1º parágrafo, o constituinte “um fato”, de natureza nominal, é usado como recurso de
coesão lexical, para retomar o conteúdo expresso na oração precedente, correspondente à
“chegada da indústria 4.0”.
II- No 2º parágrafo, a expressão “para isso” combina os mecanismos de referenciação e
sequenciação, pois, ao mesmo tempo que retoma a informação precedente, relativa ao “reajuste
da produção e do consumo”, possibilita a continuidade tópica.
III- No 3º parágrafo, o pronome “ela” é usado como elemento de coesão referencial, retomando
outra expressão nominal anteriormente expressa “a indústria 4.0”.
É CORRETO o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) I e II apenas.
c) I e III apenas.
d) III apenas.
5) As locuções verbais em destaque nas sentenças abaixo elencadas exibem diferentes
verbos auxiliares, que ajudam na compreensão do modo como os estados, processos ou
ações se desenvolvem no tempo. Considerando o tipo de verbo auxiliar presente nessas
construções, estabeleça a associação com o sentido que ele denota com mais precisão.
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A sequência CORRETA de associação é:
a) 1, 2, 3 e 4.
b) 2, 1, 4 e 3.
c) 4, 1, 2 e 3.
d) 3, 4, 1 e 2.
6) Alguns itens gramaticais servem de guia para a compreensão das relações de sentido
expressas entre as orações que compõem um texto. Logo, constituem importante recurso
de coesão. Leia, com atenção, o trecho de entrevista abaixo exposto, em que os conectores
estão ausentes, e empregue-os, de modo a dar-lhe sentido.
FILOSOFIA:O que dizer sobre o futuro próximo (e o não tão próximo) das profissões?
JOÃO TEIXEIRA: Não acredito que o trabalho vai acabar. ______ ele passará por uma
reconfiguração social e tecnologia drástica nas próximas décadas. [...] O trabalho está cada vez
mais precarizado ou “uberizado” [...] Tudo dependerá de um cálculo de custos e benefícios.
______ a automação ainda for mais cara do que a mão de obra, ela não será implementada. Um
efeito interessante da automatização será uma modificação grande na nossa cultura do trabalho.
[...] Com a precarização do trabalho e a dissolução da ideia de carreira as pessoas podem
enfrentar, em um futuro próximo, uma espécie de crise de identidade. ______ sempre é possível
nos definirmos pelo trabalho ou pelo emprego que temos. As pessoas dizem “sou professor” ou
“sou jornalista”, ______, no futuro, elas não poderão mais fazer isso, pois mudarão de atividade
várias vezes durante a vida [...]”.
(Filosofia – Ano III, no 150 – www.portalespaçodosaber.com.br)
a) Mas – Enquanto – Pois – mas
b) Porém – Se – Portanto – e.
c) Porque – Enquanto – Logo – porém.
d) Portanto – Enquanto – Pois – logo.
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7) No fragmento textual abaixo transcrito, como se classifica a oração subordinada em
destaque? “Chamo de hipertecnologias a inteligência artificial, a robótica e a
biotecnologia. Estima-se que, em um futuro próximo, essas três modalidades de tecnologia
convergirão e, com isso, haverá um grande salto tecnológico, algo jamais visto na história.
[...]”
Fonte: (Revista Filosofia – Ano III, no 150 – (www.portalespaçodosaber.com.br).
a) Adjetiva restritiva
b) Substantiva objetiva direta.
c) Substantiva subjetiva.
d) Adjetiva explicativa.
8) A pontuação é um mecanismo responsável pela textualidade, à medida que estabelece
uma relação entre a estruturação sintática e a organização das unidades informacionais.
Levando esse fato em consideração, analise as propostas de pontuação aplicadas ao trecho
que inicia o texto “A Venezuela às escuras” (Veja, 20/03/19), avaliando a sua adequação.
I- Passar cinco dias sem eletricidade, não é fácil para ninguém; menos ainda para a sofrida
população da Venezuela, em meio a uma crise de abastecimento, muitos alimentos se
estragaram, doentes morreram nos hospitais, paralisou-se o transporte público, lojas foram
saqueadas e os computadores e celulares impedidos de conduzir transações eletrônicas [...]
II- Passar cinco dias sem eletricidade não é fácil para ninguém – menos ainda para a sofrida
população da Venezuela. Em meio a uma crise de abastecimento, muitos alimentos se
estragaram, doentes morreram nos hospitais, paralisou-se o transporte público, lojas foram
saqueadas e os computadores e celulares impedidos de conduzir transações eletrônicas [...]
III- Passar cinco dias sem eletricidade, não é fácil para ninguém, menos ainda para a sofrida
população da Venezuela. Em meio a uma crise de abastecimento muitos alimentos se
estragaram, doentes morreram nos hospitais, paralisou-se o transporte público, lojas foram
saqueadas e os computadores e celulares impedidos de conduzir transações eletrônicas [...]

Está(ão) CORRETA(s) a(s) versão(ões):
a) III.
b) I e II.
c) II e III.
d) II
9) Segue abaixo um fragmento textual, extraído da entrevista “Ainda podemos evitar que
ocorra o pior” (Veja, 18/09/19).
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“É ilusão pensar que o ser humano evolui sempre rumo à razão? ” Não existe uma lei capaz de
garantir que o processo histórico leve sempre ao progresso. A revolução da agricultura, por
exemplo, produziu grandes avanços na vida de reis e aristocratas, mas, a princípio, a vida das
pessoas em geral piorou. Os primeiros agricultores tinham de trabalhar mais duro que seus
antepassados caçadores-coletores, comiam pior do que eles e sofriam mais doenças infecciosas,
com a maior iniquidade social e repressão política. Para a maioria das pessoas, a invenção da
agricultura não foi um momento que trouxe progresso. Da mesma forma, nas próximas décadas
nós desenvolveremos novas tecnologias poderosas, como a inteligência artificial. Mas, se não
formos cuidadosos, essa força poderá beneficiar somente uma pequena elite, em detrimento da
maioria das pessoas. A inteligência artificial deverá ceifar o emprego de centenas de milhões e
dar origem a uma nova classe de 'inúteis'. Muita gente provavelmente perderá a sua utilidade
econômica e sua força política. Ao mesmo tempo, inéditas ferramentas de vigilância poderão
nos levar a uma era de ditaduras digitais, em que os governos monitorarão a todos o tempo
todo”.
(Veja, 23/09/2019).
Da resposta do entrevistado, o filósofo e historiador Yuval Noah Harari, depreende-se que ele se
mostra.
I- Contrário à evolução tecnológica, pois destaca os aspectos negativos seja na referência ao
passado, tratando das mudanças ocorridas quando da revolução na agricultura, seja na referência
à possibilidade de muita gente ficar desempregada com a inserção da inteligência artificial, nas
próximas décadas.
II- Cauteloso em relação à aceitação das novas tecnologias, pois as inovações podem favorecer
uma minoria, daí a necessidade de buscar meios de garantir que as mudanças contribuam para o
progresso da humanidade.
III- Favorável às mudanças, sem se deixar iludir em relação a propósitos obscuros, já que as
inovações podem ser usadas para beneficiar as pessoas, mas também podem ter implicações
negativas.
IV- Descrente quanto ao progresso, uma vez que os avanços beneficiam uma pequena elite,
como demonstrado em relação aos avanços na agricultura em tempos remotos
É CORRETO o que se afirma apenas em:
a) III.
b) II.
c) I.
d) II e III.
10) Empregue os pronomes relativos nos fragmentos textuais abaixo relacionados,
extraídos da matéria “JÁ É FÁCILCOMPRAR” (Veja, 19/06/19), atentando para a
preposição que pode antecedê-los.
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I- O assassinato de várias vítimas, a esmo, não é crime típico. Mas a facilidade ______ os dois
jovens conseguiram comprar arma e munição levanta um alerta neste momento ______ o
governo de Jair Bolsonaro tenta flexibilizar o porte.
II- Muitas armas que abastecem o crime vêm do lugar _____ deveriam ser muito mais bem
guardadas: depósitos de delegacias e fóruns. Em abril, um policial caiu pasmo ao abrir o cofre
da delegacia central de Cotia, em São Paulo, e constatar a falta de 81 armas que deveriam estar
ali.
III- Em 11 de maio, em Santo André, o empresário Marcelo Aguiar, de 36 anos, disparou cinco
vezes contra um morador de rua ______ havia se desentendido. Ele era colecionador de armas e
atirador esportivo, segundo relatos colhidos pela polícia.
A sequência CORRETA de preenchimento das lacunas é:
a) com que – em que – onde – com quem.
b) que – onde – que – com que.
c) com a qual – onde – em que – que.
d) como – onde – o qual – com quem.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) Sobre a escolha dos locais de injeção intramuscular, é CORRETO afirmar que:
a) Em uma injeção ventroglútea, divida a nádega em quadrantes e injete o líquido no quadrante
inferior interno, cerca de 20 cm abaixo da crista ilíaca.
b) Em uma injeção no músculo deltoide, introduza a agulha fazendo um ângulo de 45º com o
músculo e pode acrescentar até 3,5 ml de solução, indiferente do calibre da agulha.
c) Em uma injeção ventroglútea, divida a nádega em quadrantes e injete o líquido no quadrante
superior externo, cerca de 5 cm abaixo da crista ilíaca.
d) Em uma injeção no músculo deltoide, introduza a agulha em ângulo de 90º com o músculo
12) Em relação à Sala de Vacinação é CORRETO afirmar:
a) A sala de vacinação é classificada como uma área semicrítica e por isso deve ser destinada
exclusivamente à administração dos imunobiológicos.
b) A sala de vacinação é classificada como uma área crítica e, por isso, para entrar nela todos
deve estar com o calendário de vacinas em dia.
c) A sala de vacinação não é classificada de acordo com áreas de risco de contaminação por ser
uma sala simples.
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d) A sala de vacinação pode acondicionar imunobiológicos e demais procedimentos, pois não há
riscos potenciais de contaminação.
13) Embora haja uma vacina segura e custo-efetiva, em 2017 houve 110 mil mortes por
sarampo no mundo, principalmente entre crianças com menos de cinco anos de idade
(OPAS, 2019).
Qual das alternativas abaixo discorre CORRETAMENTE sobre essa doença que atinge
todas as idades, inclusive as crianças?
a) Abactéria do sarampo infecta o trato respiratório e se espalha por todo o corpo.
b) O sarampo é causado por um vírus da família paramyxorividae e é normalmente transmitido
por meio de contato direto e pelo ar.
meio da saliva e secreção nasal.
c) O sarampo é uma doença grave e altamente contagiosa causada por uma bactéria potente.
d) O sarampo é uma arbovirose clássica.
14) Sobre os cuidados importantes em relação à administração de insulina, é CORRETO
afirmar:
a) Deve-se fazer a agitação vigorosa antes da aplicação da insulina, uma vez que isso produz
bolhas, o que colabora com a precisão da dose.
b) A insulina lacrada deve ser armazenada em geladeira na qual seja improvável ocorrer o
congelamento. Recomenda-se retirá-la da geladeira entre 15 e 30 minutos antes da aplicação
e/ou rolá-la entre as palmas das mãos até atingir a temperatura ambiente.
c) A insulina não é uma droga termossensível, podendo expô-la a luz ou à agitação excessiva.
d) Caso a temperatura ambiente seja superior a 30ºC, a insulina não precisa ser armazenada em
geladeira.
15) QUESTÃO Sobre as práticas básicas de Prevenção às Infecções do Trato Urinário
associada ao cateter vesical de demora, leia os itens abaixo e depois responda ao que se
pede:
I- Após a inserção da Sonda Vesical de Demora, fixar o cateter de modo seguro e que não
permita tração ou movimentação.
II- Manter o sistema de drenagem fechado e estéril.
III- O cateter ou tubo de drenagem pode ser desconectado, pois não há riscos de contaminação
considerando que o manuseio de contaminação se refere à inserção da sonda e não do tubo.
IV- Não há regras para o Esvaziamento da bolsa, pois essa não traz infecção pra a sonda vesical,
considerando que todos, até o cuidador pode manusear de qualquer forma, sem cuidados
específicos.
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Qual das alternativas abaixo apresenta todos os itens considerados VERDADEIROS às boas
práticas de segurança ao paciente em uso de Cateter Vesical de Demora?
a) II, III e IV apenas.
b) III e IV apenas.
c) I e II apenas.
d) I, II e IV apenas.
16) Marque a alternativa CORRETA que traz as infecções sexualmente transmissíveis
onde o agente etiológico são exclusivamente bactérias:
a) Tricomoníase, Hepatite B e Sífilis.
b) Tricomoníase, Candidíase e Herpes Zoster.
c) Candidíase, Hepatite C e SIDA.
d) Gonorreia, Gardenerella Vaginalis e Cancro Mole
17) Adiarreia consiste na alteração da função intestinal com perda excessiva de água e
eletrólitos pelas fezes e/ou vômitos e manifesta-se clinicamente pelo aumento do número de
evacuações e/ou pela diminuição da consistência das fezes (Brasil, 2013). Nesse contexto,
sabendo que a diarreia é uma das queixas mais comuns na atenção básica, é CORRETO
afirmar:
a) A diarreia é um problema muito comum em crianças pequenas e é provocada exclusivamente
por agentes bacterianos.
b) A principal causa de diarreia aguda é infecciosa e, nesses casos, o quadro do usuário irá
variar conforme o tipo de patógeno e as condições clínicas do hospedeiro
c) Toda diarreia é um problema que acomete exclusivamente crianças em idade escolar e é
causada exclusivamente por vírus.
d) A diarreia é causada por vermes do tipo amebíase e ascaridíase.
18) Sobre as queimaduras, é CORRETO afirmar:
a) As Queimaduras são feridas traumáticas causadas exclusivamente pelo fogo.
b) Queimaduras são feridas não traumáticas causadas, exclusivamente por agentes térmicos. c)
Queimaduras são feridas traumáticas causadas, na maioria das vezes, por agentes térmicos,
químicos, elétricos ou radioativos.
d) A queimadura de primeiro grau atingem todas as camadas da pele e geralmente são por fogo,
gerando alta gravidade.
19) Dentre as competências do Técnico de Enfermagem na Atenção Primária em Saúde:
I- Acompanha as visitas domiciliares com maior frequência e, entre as atribuições está às ações
educativas na unidade.
II- Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS.
III- Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização
pelo acompanhamento do usuário.
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Acerca do exposto, é VERDADE o que se afirma apenas em:
a) I e II.
b) II.
c) III.
d) I.
20) Sobre os tipos de cirurgias é CORRETO afirmar:
a) Cirurgia potencialmente infectada é aquela que as lesões traumáticas são antigas e apresenta
tecido desvitalizado, corpo estranho, contaminação fecal, quando há perfuração inesperada de
víscera, um exemplo é a perfuração intestinal.
b) Cirurgia Limpa é aquela que apresenta o sítio cirúrgico nos tratos respiratório, genital,
gastrintestinal ou urinário, por exemplo: nefrectomia.
c) Cirurgia Limpa é aquela que apresenta o sítio cirúrgico sem sinais de inflamação, sem contato
com trato respiratório, alimentar, genital e urinário. O fechamento deve ser primário com
drenagem quando necessária fechada. Exemplos: angioplastia e revascularização miocárdica.
d) Cirurgia infectada é aquela que o sítio cirúrgico não apresenta sinais de inflamação e sim de
infecção, sem contato com trato respiratório e alimentar, apenas com o reto. Exemplo:
hemorroidectomia.

