
 
Edital nº. 002/2017 

 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 
 

Assistente Técnico II  
Analista de Desenvolvimento de Pessoas 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 

(dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  



 
PROVA - Assistente Técnico II - Analista de Desenvolvimento de Pessoas 

 

Questões 

 
QUESTÃO 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) a gestão diz respeito aos aspectos coletivos, enquanto a aprendizagem diz respeito aos aspectos 
individuais do conhecimento. 

(B) a gestão envolve a evolução do conhecimento e é fase subsequente à aprendizagem, que se 
caracteriza pela acumulação do conhecimento organizacional. 

(C) a gestão se concentra na criação, disseminação e transformação do conhecimento, enquanto a 
aprendizagem envolve a mudança no estado de conhecimento existente na organização. 

(D) ambas são sinônimas e dizem respeito à acumulação e à evolução do conhecimento 
organizacional. 
 

QUESTÃO 02 - Depois de ter passado cerca de seis anos consolidando e reduzindo custos para 
seguir seu caminho por meio da recessão, a alta administração do Hospital Saúde Total voltou-se 
para uma nova estratégia em 2016. Como o próprio CEO disse: 

Estamos agora falando de uma mudança cultural [...] tornando-se mais do que uma empresa em 
crescimento. No entanto, a alta administração do Hospital Saúde Total sabia que a expansão não 
ocorreria sem melhoria do serviço ao cliente. Para realizar essa nova estratégia de crescimento, o 
Hospital implementou um novo programa de treinamento. Em vez de apenas assistir a um vídeo 
institucional de 90 minutos, como faziam, anteriormente, as recepcionistas, agora tinham três 
sessões de treinamento de 30 minutos, destinadas a cultivar os mais elevados níveis de serviços ao 
cliente. A administração do Hospital acredita que o programa de treinamento e, 
consequentemente, a melhoria no atendimento será o maior fator na consecução das metas de 
crescimento. Para a realização do treinamento, é necessário seguir algumas etapas. Marque a opção 
que apresenta a sequência CORRETA dessas etapas. 

(A) Avaliação de desempenho dos colaboradores para verificar o perfil necessário para o exercício 
do cargo / planejamento das rotinas a serem desempenhadas / aplicação de treinamento / 
acompanhamento dos resultados. 



 
(B) Condução e aplicação do programa de treinamento / análise do custo/benefício / comparação 
da situação atual com a situação anterior. 

(C) Levantamento das necessidades de treinamento a serem satisfeitas / aplicação do conteúdo do 
treinamento / análise dos resultados. 

(D) Diagnóstico das necessidades de treinamento / planejamento das ações de treinamento / 
implementação ou aplicação do programa de treinamento / avaliação dos resultados. 

 

 

QUESTÃO 03 - Buscar o equilíbrio entre os objetivos organizacionais e as necessidades dos 
empregados e obter baixos índices de rotatividade são papéis da administração de recursos 
humanos. Quanto à administração de recursos humanos, assinale a opção incorreta: 

(A) O recrutamento interno é o mais adequado quando a organização tem como objetivos manter a 
cultura organizacional existente, aumentar a motivação dos empregados e incentivar seu 
desenvolvimento. 

(B) O método dos incidentes críticos para avaliação do desempenho baseia-se nas características 
relacionadas aos desempenhos altamente positivos dos empregados. 

(C) O estabelecimento de critérios relevantes para se avaliar o desempenho dos empregados, como, 
por exemplo, comportamentos e atitudes definidos e considerados essenciais para a empresa, é 
uma característica do método das escalas gráficas. 

(D) Na seleção de pessoas, as organizações devem privilegiar a utilização dos métodos mais 
complexos, independentemente do cargo a ser provido. 

 

 

QUESTÃO 04 - Os conhecimentos e o desempenho dos empregados e administradores devem ser 
continuamente aperfeiçoados. A satisfação dessa exigência envolve atividades de treinamento e 
desenvolvimento e também avaliações de desempenho para propósitos de feedback a fim de 
motivar as pessoas para o melhor desempenho possível. A respeito do tema do texto acima, 
assinale a opção correta. 

(A) Diferentemente do desenvolvimento, o treinamento tem como foco ensinar aos empregados 
habilidades e competências mais amplas para o desenvolvimento de funções futuras. 

(B) A busca de consenso entre empregados e seus superiores acerca das metas organizacionais é 
uma característica da moderna avaliação de desempenho. 

(C) Na avaliação de desempenho, deve-se evitar a participação dos subordinados, por serem eles 
mais propensos a fornecer informações influenciadas por insatisfações resultantes da relação com 
seus superiores. 

(D) A avaliação de desempenho deve ter como foco o desenvolvimento técnico do empregado no 
cargo ocupado, evitando-se analisar o comportamento do indivíduo no ambiente de trabalho, tarefa 
esta que é de competência do responsável pelo regime disciplinar. 

 



 
 

QUESTÃO 05 - Acerca da cultura organizacional e do clima organizacional, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  Em uma cultura organizacional forte, os valores essenciais da organização são intensamente 
acatados e amplamente compartilhados pelos colaboradores. 

(B) Uma cultura organizacional forte aumenta a consistência do comportamento, contudo, não 
substitui a formalização dos processos organizacionais. 

(C)Há pouca correlação entre cultura forte e rotatividade da força de trabalho. 

(D) O clima organizacional refere-se ao conjunto de processos responsáveis pela intensidade, a 
direção e a persistência para o alcance de determinadas metas organizacionais. 

 

 

QUESTÃO 06 - Os gestores estão estavam dedicados a definir as necessidades de treinamento dos 
funcionários para o próximo ano. Dentre os seis processos básicos que compõem a gestão de 
pessoas, os de capacitação dos funcionários fazem parte do processo de 

(A) desenvolver pessoas 

(B) agregar pessoas. 

(C) monitorar pessoas. 

(D) recompensar pessoas. 

 

 

QUESTÃO 07 - Cada vez mais as organizações têm oferecido aos seus funcionários treinamento 
ético, seja no programa de orientação dos novos colaboradores, seja como parte de um programa 
contínuo para o desenvolvimento, ou periodicamente como um reforço dos princípios éticos. Os 
defensores do treinamento ético argumentam que 

(A) a ética se baseia em valores, e o sistema de valores é aprendido e consolidado e internalizado na 
infância. 

(B) os valores éticos das pessoas já estão estabelecidos quando elas entram no mercado de 
trabalho. 

(C) a exposição aos cursos de direito e administração pode diminuir o nível de adesão de seus 
participantes a valores éticos pró-sociais. 

(D) esse tipo de treinamento reafirma a expectativa da organização de que seus membros ajam 
eticamente. 

 

 

 



 
QUESTÃO 08 - Um sistema de gestão de desempenho no qual as pessoas recebem retorno de seu 
desempenho de todos os que formam o círculo de contatos diários do colaborador, ou seja, chefes, 
colegas e pares, e seus próprios subordinados, é denominado: 

(A) balanced scorecard ou BSC 

(B) escala gráfica de mensuração 

(C) incidente crítico 

(D) avaliação de 360 graus 

 

 

 

QUESTÃO 09 - O presidente de uma ONG de atuação internacional quer adotar o Scorecard de RH 
como ferramenta para gerenciar os recursos humanos como ativos estratégicos, evidenciando sua 
contribuição para o sucesso na realização da missão da organização. O presidente quer selecionar 
indicadores relativos à dimensão eficiência de RH, do Scorecard de RH. Entre os indicadores dessa 
dimensão estão: 

(A) quantidade de equipes multifuncionais; 

(B) número de sugestões geradas; 

(C) amplitude das classificações por avaliação de desempenho; 

(D) porcentagem de empregados participando de treinamento; 

 

 

QUESTÃO 10 - A respeito de métodos e técnicas de treinamento, é correto afirmar que: 

(A) para garantir bons resultados, é importante definir uma postura diante do treinamento 
(método), mas os procedimentos (técnicas) não precisam ser coerentes com a postura adotada. 

(B) princípios universais de aprendizagem são impróprios para situações de sala de aula 
convencional ou para situações de treinamento. 

(C) não existem técnicas melhores ou piores em todas as circunstâncias, e sim técnicas mais 
adequadas ou menos adequadas, em função dos objetivos que se pretenda atingir. 

(D) a população-alvo e as condições gerais (tempo, material, recursos humanos e financeiros 
disponíveis) são fatores pouco relevantes para a determinação dos métodos e técnicas de 
treinamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Edital nº. 002/2017 

 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 
 

Assistente Técnico IV 
Gerente de Desenvolvimento de Pessoas 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 

(dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  



 
PROVA - Assistente Técnico IV - Gerente de Desenvolvimento de Pessoas 

 

Questões 
 

Questão 01 - Uma das funções da administração está relacionada à liderança e à motivação. Indique se as 
afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

( ) A teoria sobre motivação de Maslow pressupõe a existência de fatores higiênicos que, quando presentes, 
evitam insatisfação, mas não são suficientes para motivar. 

( ) A partir do estudo de diferentes dimensões do modelo organizacional, Likert identifica quatro sistemas de 
organizações: autoritário coercitivo, autoritário benevolente, consultivo e participativo. ( ) A liderança 
voltada para a tarefa tem como preocupação o alcance dos objetivos individuais, enquanto a liderança 
voltada para as pessoas estabelece metas. 

( ) Uma das formas de enriquecimento do trabalho é através de rodízio de cargos, autocontrole, treinamento, 
participação em grupos de aprimoramento. 

(A) V, F, V, F 

(B) F, V, F, V 

(C) V, V, F, F 

(D) F, F, V, V 

(E) F, V, F, F   

 

Questão 02 - Uma gestão estratégica na área de recursos humanos 

(A) concentra sua energia na organização de cursos voltados para uma qualificação profissional cada vez mais 
especializada do quadro funcional. 

(B) investe na descoberta de novas fontes de recrutamento para trazer profissionais mais qualificados para a 
organização. 

(C) foca sua atuação no diagnóstico do perfil salarial dos cargos gerenciais da sua organização. 

(D) desenvolve competências nos profissionais para que estes se comprometam cada vez mais com os 
objetivos da organização. 
 

Questão 03 - Com referência à implementação e otimização dos diversos processos de RH, assinale a opção 
correta. 

(A) O processo de aplicar pessoas envolve as atividades de avaliação de desempenho, bem como aquelas 
voltadas para o desenho organizacional. 

(B) O processo de monitorar pessoas busca criar as condições ambientais e psicológicas necessárias para as 
atividades dessas pessoas. 

(C) O processo de recompensar pessoas é utilizado para o acompanhamento e controle das atividades dessas 
pessoas. 

(D) O processo de manter pessoas contempla as atividades de recrutamento e seleção necessárias à escolha 
dos colaboradores ideais para a realização das atividades. 

 

Questão 04 -  De acordo com o modelo de Hamblin de níveis de avaliação no treinamento, quando o 
treinado, após participar de um processo de treinamento que gostou e demonstra ter aprendido, embora 



 
continue a executar a tarefa sob sua responsabilidade pelo mesmo método utilizado antes do treinamento, 
retrata o nível de avaliação de: 

(A) avaliação de resultados finais. 

(B) aprendizado. 

(C) reação 

(D) comportamento 
 

Questão 05 - A administração de recursos humanos é definida como a função organizacional destinada a 
prover, treinar, desenvolver, motivar e manter os recursos humanos. Com relação a esse assunto, julgue os 
itens abaixo: 

I – o enriquecimento vertical de cargo possibilita motivar empregados que apresentem altos padrões de 
desempenho profissional nos cargos que ocupam. 

II – o estilo de liderança mais adequado em uma unidade onde os empregados têm baixo nível de 
maturidade é a delegação, por atribuir maiores níveis de responsabilidade aos empregados. 

III – a administração de recursos humanos tem como finalidade alcançar o equilíbrio entre os objetivos da 
organização e as necessidades dos empregados e manter baixos índices de rotatividade. 

IV – Recrutamento é o conjunto de atividades responsável pela comparação entre requisitos exigidos por um 
cargo e as características dos candidatos a esse cargo. 

Estão certos apenas os itens: 

(A) I e II 

(B) I e III 

(C) II e IV 

(D) III e IV 
 

Questão 06 - A Gestão de Pessoas é composta por um conjunto integrado de processos dinâmicos e 
interativos que recebem diferentes denominações na literatura específica. Com relação aos processos 
básicos de Gestão de Pessoas, numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda. 

1. Processos de agregar pessoas. 

2. Processos de aplicar pessoas. 

3. Processos de desenvolver pessoas. 

4. Processos de manter pessoas. 

5. Processos de monitorar pessoas/carreiras. 

(   ) Desenho organizacional dos cargos e das atividades que as pessoas irão realizar; orientação e 

acompanhamento do desempenho. Acompanhamento da adequação das pessoas às exigências do posto que 
ocupam. 

(   ) Gerenciamento das condições ambientais; inclui administração da cultura organizacional, clima, 
disciplina, higiene, segurança, qualidade de vida e manutenção de relações sindicais. 

(   ) Processos de acompanhamento e controle das atividades das pessoas e verificação dos resultados. 
Incluem bancos de dados e sistema de informações gerenciais. 



 
(   ) Processos utilizados para capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal. Incluem 
programas de mudança, desenvolvimento de carreiras, comunicação e consonância. 

(   ) Gerenciamento da carteira de candidatos, efetuando buscas 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 

(A) 5 – 4 – 1 – 2 – 3. 

(B) 1 – 5 – 3 – 4 – 2. 

(C) 2 – 4 – 5 – 3 – 1. 

(D) 3 – 2 – 5 – 1 – 4. 
 

 

Questão 07 - Sobre liderança situacional: 

I. O líder é aquele que procura adequar a situação ao seu estilo de comando. 

II. Quando as tarefas são rotineiras e repetitivas, a liderança é limitada e sujeita ao controle pelos 
subordinados, que passam a atuar num padrão autocrático. 

III. Para um mesmo subordinado, o líder pode assumir diferentes padrões de liderança, conforme a situação 
envolvida. 

IV. A Teoria de Liderança Situacional de Hersey e Blanchard propõe um modelo de liderança adequado para 
cada nível de maturidade dos liderados, no qual o líder deve identificar em que nível se encontram os 
liderados para, então, optar por um dos quatro estilos de liderança. 

V. Um problema da Teoria de Liderança Situacional de Hersey e Blanchard é a ideia de que os subordinados 
"imaturos" devem ser tratados com o "pulso forte", pois esse tipo de comportamento por parte da liderança 
não estimularia o desenvolvimento dos subordinados. 

(A) Estão corretas APENAS as afirmativas I e II. 

(B) Estão corretas APENAS as afirmativas I, II e V. 

(C) Estão corretas APENAS as afirmativas II, III e IV. 

(D) Estão corretas APENAS as afirmativas III, IV e V. 

 
 

Questão 08 - O Balanced Scorecard é um instrumento amplamente divulgado e adotado nas organizações 
atualmente, como apoio à gestão estratégica. Quando aplicado à gestão estratégica de pessoas, o Scorecard 
é construído considerando-se quatro dimensões fundamentais, relativas à arquitetura de RH: produtos de 
RH, sistemas de trabalho de alto desempenho, alinhamento dos sistemas de RH e eficiência com que se 
geram os produtos de RH. Entre os indicadores de eficiência de RH, na perspectiva do Scorecard de RH, 
estão: 

(A) amplitude das classificações por avaliação de desempenho; 

(B) amplitude dos aumentos por mérito assegurados por classificação; 

(C) índice salário da empresa/salário dos concorrentes; 

(D) índice de rotatividade por categoria de cargo. 

 
 

 



 
 

Questão 09 - Uma empresa que fábrica equipamentos para usinas termoelétricas está em processo de 
expansão para a América Latina. Para dar suporte a sua estratégia, a competência “articulação internacional” 
foi incluída no seu modelo de gestão e desdobrada em competências de nível individual. Foram mapeadas as 
competências individuais e identificados os gaps de competências que precisam ser desenvolvidas nos 
planos de desenvolvimento individuais (PDIs). A primeira rodada de avaliação mostrou que um número 
expressivo de funcionários precisa desenvolver: conhecimentos de espanhol, conhecimentos do contexto 
cultural da América Latina e disposição para cooperar. Tendo em vista os tipos de capacidade que precisam 
ser desenvolvidos, são ações de capacitação adequadas: 

(A) treinamento em sala de aula; ensino à distância (EAD); 

(B) treinamento no cargo; jogos de empresas; 

(C) treinamento em sala de aula; treinamentos experienciais; 

(D) treinamento no cargo; exercícios de simulação de papéis; 

 

 

Questão 10 - A figura abaixo mostra uma matriz do tipo “Nine-Box” com parte das saídas de uma avaliação 
de desempenho com foco em competências. O gráfico mostra as entregas confrontadas com as atitudes e 
valores de quatro profissionais (A, B, C e D), com as escalas variando de 1 (não atende) a 6 (supera). A 
gerente de RH da empresa em que a avaliação foi realizada está analisando esses resultados para propor 
possíveis ações de gestão de pessoas. Em relação aos funcionários, os dados indicam as seguintes situações e 
possibilidades de ação adequadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) B mostra-se aderente aos valores e está no meio da carreira: indicar para posições de assessoria; C está 
em começo de carreira e mostra desempenho adequado: indicar para programa de trainees; (B) B mostra-se 
aderente aos valores e tem desempenho adequado: considerar promoção; D tem excelente nível de entrega 
e adesão adequada aos valores: indicar para premiação; 

(C) D mostra excelente capacitação técnica e fraca adesão aos valores desejados: indicar para treinamento de 
lideranças; A está em início de carreira e mostra grande potencial de desempenho: indicar para programa de 
trainees; 

(D) A mostra excelente adesão aos valores e atitudes desejados, porém falta entrega: indicar para 
qualificação técnica; C não entrega nem atende aos valores e atitudes desejados: considerar saída da 
empresa. 
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Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 
 

CIRURGIÃO DENTISTA 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 

(dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  

 
 



 
PROVA - CIRURGIÃO DENTISTA 

 

Questões 
 

QUESTÃO 01 –  Como é estruturada a sequência da metodologia clínica? Assinale a alternativa correta. 

(A) Exame físico e exames complementares. 

(B) Anamnese e exame clínico. 

(C) Anamnese, exame físico e exames complementares. 

(D) Anamnese, exame clínico e exames complementares. 

 

QUESTÃO 02 –  As doenças renais apresentam importantes implicações para o tratamento odontológico em 
decorrência das perturbações metabólicas que acontecem durante a falência renal e dos medicamentos 
utilizados pelos pacientes afetados. A partir dessas considerações, analise as afirmativas abaixo. 

 I. Nos estágios finais da doença renal, os níveis de ureia estão extremamente elevados na saliva em 
decorrência da secreção de corpos cetônicos. 

 II. Em relação aos pacientes renais, as maiores preocupações para o Cirurgião-Dentista estão relacionadas 
com pressão sanguínea do paciente, com o metabolismo dos medicamentos, com a tendência a 
sangramento e com a anemia. 

 III. Os pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise, por estarem compensados, não apresentam 
riscos clínicos para o tratamento odontológico. 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

(A) Somente a afirmativa I esta correta. 

(B) Somente a afirmativa II está correta. 

(C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 03 –  No âmbito da Odontologia, a alta prevalência das doenças bucais nos pacientes com 
necessidades especiais (PNE) torna imprescindível que se estabeleça o diagnóstico o mais precocemente 
possível e se inicie a terapêutica adequada. Sobre cirurgia oral menor em PNE, é correto afirmar que: 

(A) A minoria dos PNE pode ser atendida ambulatorialmente. 

(B) A grande maioria dos procedimentos cirúrgicos-odontológicos em PNE refere-se às extrações dentárias. 

(C) As cirurgias orais menores em PNE, na sua maioria, devem ser realizadas sob anestesia geral. 

(D) Uma contraindicação, de caráter temporário, dos procedimentos cirúrgico-odontológicos nos PNE são 
estágios avançados de doenças caquexiantes. 

 

QUESTÃO 04 – Embora o termo Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (PNE) seja 
extremamente inespecífico, ele é abrangente por comportar vários grupos de condições e patologias que 
fazem com que um paciente necessite de atendimento diferenciado. Dessa maneira é necessária uma 
classificação que permita a identificação desse paciente. Sobre a Classificação Internacional de 



 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), aprovada pela Assembleia Mundial da Saúde em 2001, é 
incorreto afirmar: 

(A) Contém aspectos relacionados ao ambiente. 

(B) É um instrumento de mensuração da saúde, ou dos componentes da saúde. 

(C) Define um modelo para o processo da funcionalidade e da incapacidade. 

(D) Contém e define componentes de saúde e de bem-estar relacionados ao corpo, ao indivíduo e à 
sociedade. 

 

 

QUESTÃO 05 – Quanto aos critérios de inclusão de Pacientes com Necessidades Especiais (PNEs) nos serviços 
de referência dos Centros de Especialidades Odontológicas, não está correto afirmar que se configuram 
como critério as pessoas: 

(A) Com movimentos involuntários que coloquem em risco a sua integridade física. 

(B) Com distúrbio neurológico de qualquer magnitude e severidade (leve, moderada ou grave) 

(C) Com patologias sistêmicas crônicas, endócrino-metabólicas, alterações genéticas e outras, quando 
associadas ao distúrbio de comportamento. 

(D) Com sofrimento mental que apresentam dificuldade de atendimento nas unidades básicas de saúde, 
após duas tentativas frustradas de atendimento. 

 

 

QUESTÃO 06 – Para a aplicação de anestesia geral, sempre que possível, e principalmente em cirurgias 
eletivas, faz-se necessária uma avaliação pré-anestésica. Nessa avaliação, o médico anestesista observa, 
entre outros aspectos, o estado físico do paciente. A respeito desse assunto, assinale a opção correta. 

(A) Mesmo pacientes com parada cardiorrespiratória são submetidos à avaliação de estado físico, sendo, 
nesse caso, classificados como ASA 6. 

(B) Em paciente ASA 2, poderá ser realizado qualquer tipo de procedimento cirúrgico sob anestesia geral, 
uma vez que esse tipo de paciente é saudável. 

(C)O paciente que apresenta angina pectoris estável, classificado como ASA 1, pode ser liberado pelo médico 
anestesista para submeter-se a quaisquer procedimentos cirúrgicos eletivos em cirurgia bucomaxilofacial. 

(D) O paciente com diabetes mellitus descompensada, classificado como ASA 3, deve tratar-se antes do 
procedimento cirúrgico eletivo. 

 

QUESTÃO 07 –  O diabetes mellitus é uma disfunção endócrina, cujo principal sinal é o nível aumentado de 
glicose no sangue, em decorrência de uma reduzida produção de insulina ou da falta de responsividade do 
receptor de insulina na superfície da célula. Além deste importante sinal, existem outras manifestações 
clínicas associadas a esse distúrbio. Assinale a alternativa que apresenta corretamente manifestações orais 
presentes nas pessoas com diabetes mellitus: 

(A) Xerostomia, retinopatia e hálito cetônico. 

(B) Xerostomia, nefropatia e aplasia de medula. 

(C) Xerostomia, ardência bucal e paladar alterado. 

(D) Xerostomia, doença periodontal e aplasia de medula. 



 
  

 

 

QUESTÃO 08 –  A primeira descrição da síndrome de Down na literatura foi feita, em 1866, pelo médico 
inglês Jonh Langdon, ao observar o aspecto oblíquo dos olhos das pessoas portadoras deste distúrbio. Esta 
síndrome apresenta várias manifestações bucais, dentre elas, patologias periodontais. Assinale a alternativa 
correta referente às manifestações periodontais dos pacientes portadores deste distúrbio genético. 

(A) A doença periodontal acomete quase a totalidade dos indivíduos portadores da síndrome de Down. 

(B) A doença periodontal só acomete indivíduos portadores da síndrome de Down com respiração bucal. 

(C)A doença periodontal só acomete indivíduos portadores da síndrome de Down com mais de 60 anos. 

(D) A doença periodontal acomete quase a totalidade dos indivíduos portadores da síndrome de Down, com 
idade superior a 45 anos. 

 

 

QUESTÃO 09 – Em relação à base de dados do diagnóstico, assinale a alternativa correta: 

(A) O exame clínico é o melhor método para se realizar o diagnóstico das doenças bucais. 

(B) A biópsia é o método mais importante para o estabelecimento do diagnóstico clínico. 

(C) A citologia esfoliativa, apesar de ser uma técnica de complexa execução e de alto custo, é o método 
diagnóstico mais indicado para o estabelecimento do diagnóstico clínico do carcinoma epidermóide. 

(D) Os exames radiográficos intra-orais contribuem muito pouco para o estabelecimento do diagnóstico das 
lesões dento-alveolares. 

 

 

QUESTÃO 10 – Qual a importância da história do paciente no contexto do diagnóstico? Analise as afirmativas 
abaixo. 

 I. Ela revela importantes fatos relacionados com a saúde do seu paciente. 

 II. Ela é o mecanismo inicial para identificar e avaliar o estado de saúde antes de se formular o diagnóstico e 
o plano de tratamento. 

III. Plano de tratamento fundamentado na história incompleta do paciente está sujeito ao insucesso. 

IV. A história do paciente só é importante para revelar as condições financeiras dos pacientes. 

V. Os exames complementares de imagem e laboratoriais substituem efetivamente a história clínica do 
paciente. 

 Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas: 

(A) Somente a afirmativa I está correta. 

(B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

(C) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

(D) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
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Engenheiro em Segurança do Trabalho 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 

(dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  



 
 
 

PROVA DE ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO II 
 

Questões 

 
 

QUESTÃO 01 – Com relação ao Limite de doses de radiações ionizantes estabelecidos pela legislação 
brasileira, é CORRETO afirmar que: 

a) Os limites de doses no Brasil são estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. 

b) Os limites de doses ocupacionais visam reduzir a possibilidade de efeitos estocásticos ao mínimo. 

c) No caso de contaminação radiológica interna o trabalhador deveria ser avaliado através 
dosimetros indiduais. 

d) Os limites de dose são acompanhados por monitoração coletiva. 

e) Os efeitos determinísticos são aqueles para os quais não se conhece limites de dose. 

 

 

QUESTÃO 02 Conforme a Portaria nº. 939 de 18 de novembro de 2008, publicada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, os empregadores devem promover a substituição dos materiais 
perfurocortantes por outros com dispositivo de segurança, aprovando e acrescentando os subitens 
32.2.4.16.1 e 32.2.4.16.2 à NR-32, concedendo o prazo máximo de: 

A) 06 (seis) meses para a substituição. Obrigatória a capacitação e treinamento dos trabalhadores. 

B) 12 (doze) meses para a substituição. Obrigatória a capacitação e treinamento dos trabalhadores. 

C)18 (dezoito) meses para a substituição. Obrigatória a capacitação e treinamento dos 
trabalhadores. 

D) 24 (vinte e quatro) meses para a substituição. Obrigatória a capacitação e treinamento dos 
trabalhadores. 

 

 

QUESTÃO 03 - Para fins de aplicação da NR 32, o PCMSO, além do previsto na NR 7, deve 
contemplar: 

A) Exames médicos pré-admissionais mais rigorosos incluindo sorologia para hepatite B e para HIV 
de forma obrigatória, conforme a Portaria 485/2005. 

B) De forma obrigatória apenas os exames complementares solicitados no próprio texto da NR 32 

C) Rotas de fuga em casos de ocorrer algum acidente com material biológico 

D) O programa de vacinação. 

 

 

 

 

 



 
 

QUESTÃO 04 - No que se refere ao programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) e à norma 
relacionada a esse programa, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) O PPRA deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura: planejamento anual com 
estabelecimento de metas; prioridades e cronograma; estratégia e metodologia de ação; forma de 
registro, manutenção e divulgação dos dados; periodicidade; e forma de avaliação do 
desenvolvimento do programa. 

B) Durante a fase de desenvolvimento, o PPRA deverá incluir as seguintes etapas: antecipação e 
reconhecimentos dos riscos; estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 
avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; implantação de medidas de controle e 
avaliação de sua eficiência; monitoramento da exposição aos riscos e registro; e divulgação dos 
dados e esse registro deve ser armazenado por um período mínimo de 20 anos. 

C) As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob 
a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e 
profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle. 

D) A NR 9 estabelece os parâmetros máximos e diretrizes gerais a serem observados na execução do 
PPRA, sendo vedadas alterações decorrentes de negociações coletivas de trabalho. 

 

 

QUESTÃO 05 - Com relação à classe de fogo, enumere a coluna da direita com base nas 
características das informações da coluna da esquerda. 

1. Classe A 

2. Classe B 

3. Classe C 

4. Classe D 

( ) Caracteriza–se por fogo em materiais/equipamentos 
energizados (geralmente equipamentos elétricos) 

( ) Caracteriza-se por fogo em metais pirofóricos (alumínio, 
antimônio, magnésio, etc.) 

( ) Caracteriza-se por fogo em combustíveis líquidos 
inflamáveis 

( ) Caracteriza-se por fogo em materiais sólidos 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta da coluna da direita. 

 

A) 4, 2, 3, 1 

 

B) 4, 3, 2, 1 

 

C) 3, 4, 2, 1 

 

D) 3, 2, 4, 1 

 

QUESTÃO 06 - Sobre os termos e definições sobre acidente de trabalho, numere a coluna da direita 
de acordo com a da esquerda. 



 
1. Dias perdidos 

2. Incapacidade permanente parcial 

3. Dias debitados 

4. Taxa de frequência de acidentes 

5. Taxa de gravidade 

( ) Tempo computado por milhão de horas-homem de exposição 
ao risco, em determinado período. 

( ) Redução parcial da capacidade de trabalho, em caráter 
permanente. 

( ) Número de acidentes por milhão de horas de exposição ao 
risco efetivamente trabalhadas, em determinado período. 

( ) Dias que devem ser debitados devido à morte ou incapacidade 
permanente, total ou parcial. 

( ) Dias de afastamento de cada acidentado, contados a partir do 
primeiro dia de afastamento até o dia anterior ao do dia de 
retorno ao trabalho, segundo orientação médica. 

Assinale a sequência correta. 

A) 1, 2, 4, 3, 5.   C) 5, 4, 2, 3, 1. 

B) 5, 2, 4, 3, 1.   D) 2, 4, 5, 3, 1. 

 

QUESTÃO 07 - O PCMSO atende principalmente quais requisitos? 

A) Identificação de Perigos, Riscos e Controles; Comunicação, participação e consulta às partes 

interessadas; 

B) Requisitos legais e outros; Competências, treinamentos e conscientização; 

C) Identificação de Perigos, Riscos e Controles; Medição, monitoramento e melhoria contínua; 

D) Requisitos legais e outros; Medição, monitoramento e melhoria contínua. 

 

QUESTÃO 08 - A NR-32 estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que 
exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Face ao exposto, analise as 
afirmativas a seguir: 

I. Todo equipamento deve ser submetido à prévia descontaminação para realização de manutenção. 

II. Consideram-se agentes biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não; as 
culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. 

III. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de 
imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

IV. As embalagens de produtos químicos podem ser reutilizadas somente uma única vez, desde que 
tenham sido limpas de forma a evitar contaminação entre produtos. São corretas apenas as 
afirmações: 

A) I , II, III 

B) II e III 

C) III e IV 

D) I, II e IV 

 

 

 



 
QUESTÃO 09 - A NR 13 estabelece requisitos mínimos para gestão da integridade estrutural de 
caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações de interligação nos aspectos relacionados à 
instalação, inspeção, operação e manutenção, visando à segurança e à saúde dos trabalhadores. 
Determinadas situações podem ser classificadas como de risco ou não. Sendo classificada como “de 
risco” o risco pode ser graduado. Analise as situações abaixo e escolha aquela em que a gradação 
do risco esteja compatível com a situação exposta. 

 A) Operação de equipamentos enquadrados na NR em questão com deterioração atestada por 
meio de recomendação de sua retirada de operação constante de parecer conclusivo em relatório 
de inspeção de segurança, de acordo com seu respectivo código de projeto ou de adequação ao uso 
– risco grave, porém não eminente. 

 

B) Atraso na inspeção de segurança periódica de caldeiras – risco médio. 

 

C) Operação de equipamentos abrangidos pela NR 13 sem dispositivos de segurança ajustados com 
pressão de abertura igual ou inferior à pressão máxima de trabalho admissível (PMTA), instalados 
diretamente no vaso ou no sistema que os inclui, considerados os requisitos do código de projeto 
relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de calibração – risco grave e eminente. 

 

D) Ausência de dispositivo operacional de controle do nível de água de caldeira – risco leve. 

 

 

QUESTÃO 10 - A NR 12 preconiza que os quadros de energia das máquinas e equipamentos devem 
atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança, EXCETO: 

(A) possuir porta de acesso, mantida permanentemente aberta. 

 

(B) possuir sinalização quanto ao perigo de choque elétrico e restrição de acesso por pessoas não 
autorizadas. 

 

(C) ser mantidos em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e ferramentas. 

 

(D) possuir proteção e identificação dos circuitos. 

 

(E) atender ao grau de proteção adequado em função do ambiente de uso. 
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FISIOTERAPEUTA I 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 

(dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  

 
 



 
PROVA - FISIOTERAPEUTA I 

 
 

Questões 
 

 

QUESTÃO 01 - Um paciente 19 anos é admitido na emergência com diagnóstico de fraqueza muscular 

progressiva ascendente simétrica há dois dias, e há 24 horas com dispnéia progressiva. Ao exame verifica-se 

estar alerta, um pouco sonolento, FC:110ppm, f:30irpm, padrão rápido e superficial com movimento 

paradoxal. Fez um raio-x de tórax que mostra pulmões pouco expandidos bilateralmente, sem infiltrados no 

parênquima pulmonar. Quais os achados mais prováveis na gasometria arterial dentre as opções abaixo? 

Considerar pressão barométrica de 760 mmHg: 

( a ) pH: 7,30 PaO2:60 PaCO2:64 SaO2:84% 

( b ) pH: 7,35 PaO2:50 PaCO2:50 SaO2: 83% 

( c ) pH: 7,46 PaO2:55 PaCO2:34 SaO2:89% 

( d ) pH: 7,40 PaO2:50 PaCO2:40 SaO2:87% 

 

 

QUESTÃO 02 - São problemas relacionados com o tubo endotraqueal ou a cânula de traqueostomia em 

pacientes ventilados mecanicamente exceto: 

( a ) Broncoaspiração 

( b ) Tampões Mucosos 

( c ) Infecção 

( d ) Canalizações esofágicas 

  

 

QUESTÃO 03 - Pacientes com IMC ≥ 30 Kg/m2 são considerados obesos. Essa condição cursa com uma série 

de alterações fisiológicas, com exceção: 

( a ) Redução da Complacência Pulmonar, decorrente do efeito mecânico direto da distribuição de gordura e 

posição anormal do diafragma devido ao aumento da Pressão Intra Abdominal. 

( b ) Redução da Capacidade Residual Funcional ( CRF ) e Capacidade Pulmonar Total ( CPT ). 

( c ) Aumento do Trabalho Respiratório por aumento da Resistência das Vias Aéreas e Parede Torácica e 

necessidade de baixo volume minuto, levando a elevação de PCO2. 

( d ) Aumento do Trabalho Respiratório por aumento da Resistência das Vias Aéreas e Parede Torácica e 

necessidade de alto volume minuto, levando a elevação de PCO2. 

 



 
 

QUESTÃO 04 - São objetivos do SUS: 

( a ) Identificação de fatores condicionantes e determinantes, formulação de política de saúde promovida no 

campo social e econômico, assistência às pessoas por ações de promoção, proteção e recuperação. 

( b ) Política financeira de incentivo à saúde 

( c ) Identificação de fatores que condicionem à saúde 

( d ) Ação de ordem social  que vise arrecadação de recursos 

 

 

QUESTÃO 05 - A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido através de uma política 

social e econômica que vise acima de tudo s ações e serviços para a sua: 

( a ) promoção, prevenção e recuperação 

( b ) promoção, proteção e recuperação 

( c ) promoção, prevenção e regionalização 

( d ) promoção, prevenção e centralização 

 
 
 

QUESTÃO 06 - Na definição de SARA de Berlin (2011). Assinale a correta: 

(a) Stress respiratório de instalação aguda, com infiltrado radiológico de aspecto alveolar geralmente bilateral 

sem sinais de falência cardíaca esquerda, com PaO2/FiO2 ≤200 para SARA e entre 200-300 para SARA LEVE. 

(b) Stress respiratório de instalação aguda, com infiltrado radiológico de aspecto intersticial necessariamente 

bilateral e difuso, havendo necessidade da medida da POAP<18mmHg para afastar edema de origem 

cardiogênica, com PaO2/FiO2 ≤200 para SARA e entre 200-300 para SARA MODERADA. 

( c ) Stress respiratório de instalação de no máximo 7 dias, com infiltrado radiológico de aspecto alveolar 

geralmente bilateral sem sinais de falência cardíaca esquerda, com PaO2/FiO2 ≤ 200 para SARA MODERADA 

e entre 200-300 para SARA LEVE e < 100 para SARA GRAVE, sob uso de pelo menos 5 cmH2O PEEP. 

( d ) Stress respiratório de instalação aguda, com infiltrado radiológico de aspecto alveolar geralmente 

bilateral sem sinais de falência cardíaca esquerda comprovado pela medida da POAP<18 mmHg, com 

PaO2/FiO2 ≤ 200 para SARA GRAVE e entre 200-300 para SARA MODERADA ou, associado a queda da 

complacência estática do sistema respiratório e necessidade de PEEP > 10 cmH2O e FiO2 > 60%. 

 

 

QUESTÃO 07 - O surgimento de insuficiência respiratória nos pacientes com Guilllain-Barré que justificam a 

necessidade de suporte ventilatório mecânico invasivo ocorrem por vários fatores, exceto: 



 
( a ) Capacidade inspiratória reduzida 

( b ) Tosse progressivamente menos eficaz 

( c ) Incidência de secreções e atelectasias 

( d ) Hipoventilação alveolar e hipocapnia 

 

 

QUESTÃO 08 - Dentre as condições abaixo, assinale aquela que constitui contraindicação absoluta para 

aplicação de VNI: 

( a ) Hipercapnia com PaCO2 entre 60 a 75 mmHg 

( b ) Pós operatório de cirurgia abdominal alta 

( c ) Hemorragia digestiva alta 

( d ) Hipoxemia grave com necessidade de FiO2>60% 

 

 

QUESTÃO 09 - Em qual das condições clínicas abaixo relacionadas  o uso de VNI com pressão positiva associa 

a redução da mortalidade? 

( a ) Insuficiência respiratória pós-extubação 

( b ) Edema Agudo de Pulmão 

( c ) Crise de Asma Grave 

( d ) Exarcebação de DPOC 

 

 

QUESTÃO 10 - Qual as funções da existência de reentrâncias  nas vias aéreas superiores (seios paranasais, 

cornetos, etc)? Assinale a correta: 

( a ) Aumentar a superfície de contato da mucosa com o ar, aquecer e umidificar o ar, com fluxo 

turbilhonado. 

( b ) Aumentar a superfície de contato da mucosa com o ar, aquecer e gerar fluxo laminar. 

( c ) Filtração do ar e geração de fluxo laminar. 

( d ) Facilita a ocorrência de doenças como sinusite porque o fluxo é laminar e o ar dificilmente se renova nos 

seios paranasais. 
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Médico I - Especialista em Otorrinolaringologia 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 

(dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  



 
 

PROVA - Médico I - Especialista em Otorrinolaringologia 
 

Questões 

 
QUESTÃO Nº. 01 - Em relação ao tratamento medicamentoso da rinite alérgica, podemos afirmar que: 

a. Os corticosteroides tópicos intranasais são considerados padrão-ouro no tratamento da rinite alérgica, pois 
controlam adequadamente todos os sintomas e têm um rápido início de ação, inclusive nas rinites perenes e 
persistentes. 

b. Os corticosteroides tópicos intranasais são medicamentos anti-inflamatórios, usados de forma preventiva, 
que possuem bom perfil de segurança clínica. 

c. Os antileucotrienos têm efeito clínico semelhante aos anti-histamínicos, controlando adequadamente a 
obstrução nasal, os espirros, o prurido e a coriza. 

d. No tratamento da rinite alérgica não devemos levar em consideração as preferências dos pacientes quanto 
ao uso de medicamento para uso tópico ou sistêmico. 

 

 

QUESTÃO Nº. 02 - De uma maneira geral, o grau de destruição do sistema tímpano-ossicular na otite média 
crônica determina uma perde auditiva condutiva associada mais ou menos proporcional. Esta associação 
pode estar ausente em pelo menos duas situações clínicas especiais. Quais são elas? 

a. Efeito columelar do colesteatoma e perfuração timpânica total. 

b. Erosão da cabeça do martelo e otite médica adesiva. 

c. Orelha médica preenchida por granuloma de colesterol e timpanoestapedopexia. 

d. Timpanoestapedopexia e efeito columelar do coleasteatoma. 

 

 

QUESTÃO Nº. 03 - Na investigação diagnóstica de uma fístula perilinfática, podemos afirmar que: 

a. O fenômeno de Túlio é patognomônico da presença da fístula. 

b. O sinal de Hennebert é o nistagmo semiespontâneo desencadeado pela exposição à ruídos intensos. 

c. O fenômeno de Túlio é a presença de tontura reativa à exposição à ruídos intensos. 

d. A tontura ao aspirar secreção da orelha média é patognomônico de fístula. 

 

 

QUESTÃO Nº. 04 - Um indivíduo de 23 anos de idade, sexo feminino, queixa-se de perda de audição na 
orelha esquerda, há duas semanas. A audiometria tonal limiar revelou perda de audição neurossensorial 
bilateral, leve à direita, porém mais intensa em frequências altas  (sons agudos) e severa á esquerda, com 
curva audiométrica de tipo horizontal. Frente a este quadro clínico qual hipótese diagnóstica é provável: 

a. Doença de Menière. 

b. schwannoma vestibular. 

c. Doença imunomediada da orelha interna. 



 
d. Fístula perinlinfática. 

 

 

QUESTÃO Nº. 05 - Um senhor de 65 de idade queixava-se de tontura rotatória com duração de segundos, 
principalmente ao olhar para cima e virar-se na cama para o lado direito, sem sintomas auditivos, náuseas e 
vômitos. Durante a consulta médica foi diagnosticado Vertigem Paroxística Posicional Benigna (VPPB) de 
canal semicircular posterior direito. Qual o tipo de nistagmo apresentado à manobra de Dix-Hallpike? Qual o 
tratamento proposto? 

a. Nistagmo rotatório, anti-horário, fatigável, com latência/Manobra de Epley. 

b. Nistagmo rotatório, horário, fatigável, com latência/Manobra de Semont. 

c. Nistagmo rotatório anti-horário, não fatigável, com latência/Manobra de Epley. 

 

 

QUESTÃO Nº. 06 - Em relação à localização de epistaxe, é CORRETO afirmar que: 

a. O topodiagnóstico do sangramento nasal não tem importância, visto que a ligadura da artéria 
esfenopalatina resolve todos os problemas de epistaxe. 

b. Lesões causadas por tamporamento nasal anteroposterior, devio de septo nasal com esporão em vômer, 
tumores intranasais, espasmos arteriais ou o uso de vasoconstritores são situações que não dificultam o 
topodiagnóstico das epistaxes. 

c. Nas epitaxes anteriores, localizadas na área Little, há vascularização tanto no sistema da carótida interna 
como da carótida externa. 

d. Nas epistaxes superiores, localizadas na face septal da concha média, ocorre provavelmente por alteração 
na artéria etmoidal anterior e posterior que são ramos da artéria oftálmica do sistema da carótida externa. 

 

 

QUESTÃO Nº. 07 - Dentre as possíveis causas de obstrução nasal em paciente com queixa estética, a 
insuficiência de válvula nasal deve ser lembrada e avaliada sistematicamente antes de uma rinoplastia. Dito 
isso, é CORRETO afirmar que: 

a. A válvula nasal externa é o ponto de maior resistência ao fluxo aéreo na inspiração. 

b. Uma causa comum de obstrução nasal pós-rinoplastia é a diminuição da área da válvula nasal interna. 

c. Uma piora na respiração durante a manobra de Cottle sugere insuficiência na válvula nasal interna. 

d. A manobra de Cottle é o teste “padrão-ouro” para avaliar insuficiência de válvula. 

 

 

QUESTÃO Nº. 08 - Qual é a alternativa correta? 

a. A maioria dos casos de laringotraqueíte (ou crupe) ocorre em crianças, levando tosse, estridor e 
desconforto respiratório, e é causada por bactérias do trato respiratório, como os estreptococos e H  
Influenzae. 



 
b. Epiglotite ou supraglotite acomete crianças, jovens  e adultos e, apesar de ser etiologia viral, pode ser fatal 
se não diagnosticada e tratada rápida e adequadamente, sobretudo na criança, que tem a supraglote 
proporcionalmente mais estreita que o adulto. 

c. A paralisia unilateral de prega vocal na criança pode ocasionar disfonia (choro fraco), aspiração e, em 
recém nascidos, até dispneia. O prognóstico de recuperação funcional da paralisia de prega vocal em crianças 
(unilateral e bilateral) é melhor que no adulto, e o manuseio desses pacientes deve ser o mais conservador 
possível. 

d. A laringomalácia geralmente acomete crianças pequenas (até os 18 meses de vida) e pode provocar 
estridor que melhora durante o choro e com o decúbito lateral. Em casos graves, cirurgias como a 
supraglotoplastia ou secção das pregas ariepiglóticas podem ser realizadas. 

 

 

QUESTÃO Nº. 09 - O quadro clínico de pacientes com nódulos vocais é caracterizado pelos seguintes 
aspectos, EXCETO: 

a. Rouquidão, soprosidade, aumento da frequência fundamental. 

b. Rouquidão, fadiga vocal, dores musculares cervicais. 

c. Dificuldade para o canto, principalmente para emissão vocal em agudos. 

d. Rouquidão, esforço para falar, sensação de ardor e aperto na garganta. 

 

 

QUESTÃO Nº. 10 - Lactente, feminina, 3 meses, segundo a mãe com história de estridor laríngeo e choro 
fraco desde alta da UTI neonatal. Foi encaminhada ao otorrinolaringologista para avaliação. Antecedentes: 
prematura de 32 semanas, cirurgia para correção de PCA (persistência do canal arterial), ficou em UTI 
neonatal por 3 semanas , mas SEM  história de entubação orotraqueal para suporte ventilatório. Diante 
desse quadro, qual a mais provável hipótese diagnóstica para o caso em questão? 

a. Laringomalácia. 

b. Laringite hospitalar. 

c. Paralisia de prega vocal. 

d. Estenose subglótica. 
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Médico Intensivista 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 

(dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  



 
 

PROVA - Médico Intensivista 
 

Questões 
 

Questão 01- Paciente do sexo masculino, 45 anos, cirrótico, portador de hepatite C, está com dores 

frequentes em hipocôndrio direito, dispepsia e intolerância a frituras e gorduras. Os exames de imagem 

mostram colelitíase ao ultrassom e varizes de esôfago á endoscopia. Qual é o parâmetro mais importante na 

avaliação pré-operatória da reserva funcional hepática desse paciente? 

A- Tempo de protombina. 

B- Albuminemia. 

C- Bilirrubinemia. 

D- Transaminases. 

 

 

Questão 02- A embolia gordurosa pós-traumática caracteriza-se por: 

A- Petéquias, alteração da consciência e insuficiência respiratória. 

B- Febre e retenção de CO2. 

C- Petéquias, midríase e retenção de CO2. 

D- Hiponatremia e hipóxia. 

 

 

Questão 03- A meningite bacteriana ainda é uma importante causa de morbidade no Brasil, sendo a análise 

do líquido cefalorraquidiano fundamental para o diagnóstico. A tabela a seguir representa análises de liquor.  

 
De acordo com a tabela, a análise que mostra resultados sugestivos de processo infeccioso bacteriano é:  
 

A. análise I.  

B. análise II.  

C. análise III.  

D. análise IV.  
 



 
    

 

Questão 04- Ainda sobre meninigite, os agentes mais comuns causadores de meningite bacteriana em 

adultos e criancas com mais de 2 meses de idade são:   

A- Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B. 

B- N. meningitidis, enterococcus, Streptococcus agalactiae. 

C- Enterobacterias, S. pneumoniae, estafilococos 

D- Estafilococos, Salmonela, H. influenzae B 

 

Questão 05- Qual das alternativas abaixo e tratamento empírico de escolha ? 

A- Macrolideos. 

B- Aminoglicosideos. 

C- Cefalosporina de 3a Geração. 

D- Sulfa. 

 

Questão 06 - O midazolam e o diazepam possuem como característica farmacocinética, respectivamente:  

A. maior efeito amnésico e maior efeito anticonvulsivante.  

B. menor efeito amnésico e maior tempo de ação.  

C. maior potência hipnótica e maior efeito amnésico.  

D. maior tempo de ação e maior efeito amnésico.  

 

Questão 07 -  Leia o caso a seguir: 

 
 

Nas condições dessa paciente, o tipo mais provável de choque é:  

A. cardiogênico.  

B. séptico com SARA.  

C. obstrutivo, por tamponamento cardíaco.  

D. obstrutivo, por tromboembolismo pulmonar.  

 



 
 

 

 

 

Questão 08 -  Sobre os novos conceitos de SEPSE de acordo com a publicação mais atual SEPSIS 3, na 

revista JAMA, assinale a alternativa que melhor define esse novo conceito: 

 

A. Sepse e a associação de 3 ou mais critérios de SIRS. 
 

B. Choque séptico e quando tem-se inflamação, infecção e disfunção multiorgânica . 
 

C. Virus não causam sepse, somente bactérias GRAM negativas e positivas multidrogaressistente. 
 

D. Sugere-se que utilize um score de disfunção orgânica (SOFA), e que para ter sepse o paciente deve 

ter variação de 2 pontos nesse escore, na vigência de foco infeccioso definido ou presumidamente 

definido. 

 

 

Questão 09 -  Paciente cirrótico Child B foi internado na UTI com hemorragia digestiva alta volumosa. Nega 

antecedentes de doença ulcero péptica e uso de AINH. Paciente hipocorado, ictérico, taquicardico (FC: 110 

bpm), taquipneico (FR: 25 ipm) e hipotenso (PA: 80x30 mmHg). No ultrassom dopller mostrou uma Pr 

portal > 12mmHg, Pr esplênica > 15 mmHg e veia esplênica patente. Qual a conduta terapêutica inicial para 

hemorragia digestiva alta neste paciente? 
 

A. Cateterismo e embolismo da veia esplênica.  
 

B. Esplenectomia. 
 

C. Escleroterapia endoscópica das varizes. 
 

D. Derivação esplenorrenal. 

 

 

Questão 10 - Um paciente chega ao pronto-socorro com quadro clínico e eletrocardiográfico compatível com 

IAM. Qual medida apresenta nível de evidência A comprovado em reduzir mortalidade, neste caso?  

 

A. Betabloqueador. 
 

B. Nitrato sublingual. 
 

C. Diurético de Alça. 
 

D. AAS (acido acetilsalicílico). 
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MOTORISTA I 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 

(dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  



 
PROVA - MOTORISTA I 

 

Questões 

QUESTÃO 01 – Qual a diferença de manutenção preventiva e manutenção corretiva? 

A) (    ) A manutenção preventiva é muito mais cara porque geralmente, os problemas já existem. Já a 
manutenção corretiva é muito mais econômica porque geralmente, evita que os problemas se agravem. 

B) (   ) A manutenção preventiva é muito mais econômica porque geralmente, evita que os problemas se 
agravem. Já a manutenção corretiva os problemas existentes precisam ser reparados imediatamente, pois as 
peças com defeito podem danificar outros componentes comprometendo a segurança. 

C) (   ) As duas manutenções são iguais. 

D) (   ) Nenhuma das afirmativas está correta.  
 

QUESTÃO 02 -  A buzina deverá ser usada de forma breve, somente para alertar. Em perímetro urbano, seu uso 
é proibido  

A) (  ) entre as 22:00 e 06:00 horas 

B) (  ) entre as 17:00 e 06:00 horas 

C) (  ) entre as 20:00 e 07:00 horas 

D) (  ) entre as 18:00 e 05:00 horas 
 

QUESTÃO 03 - Na ausência de sinalização, tem-se limites definidos de velocidade para os vários tipos de vias. 
Estes limites variam quanto à localização, se rural ou urbana, quanto ao tipo de via e quanto ao tipo de veículo. 
Marque abaixo a alternativa que traz CORRETAMENTE o valor dos limites superiores e inferiores para a via em 
questão na ausência de sinalização:  

A) (  ) Em casos de via urbana de trânsito rápido, o limite superior de velocidade é de 90km/h com 
velocidade mínima de 60 km/h 

B) (  ) Em casos de via urbana arterial, o limite superior de velocidade é de 60 km/h com velocidade mínima 
de 20 km/h 

C) (  ) Em casos de via urbana coletora, o limite superior de velocidade é de 40km/h com velocidade mínima 
de 20km/h 

D) (  ) Em casos de via urbana local, o limite superior de velocidade é de 30 km/h com velocidade mínima de 
10 km/h 
 

QUESTÃO 04 - O termo técnico encontrado nos veículos mais novos, chamado de arrefecimento, significa: 

A) (  ) Controle de injeção de combustível 

B) (  ) Bomba d’água 

C) (  ) Refrigeração 

D) (  ) Hodômetro 
 

QUESTÃO 05 – O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores 
diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois 
pode afetar a concentração do condutor, é: 

A) (  ) Trafegar por lugares desconhecidos, não habituais. 

B) (  ) Fazer uma refeição leve antes de dirigir. 

C) (  ) Conversar ao celular, no modo viva voz. 



 
D) (  ) Ouvir música suave, em volume moderado. 
 

QUESTÃO 06 - A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita: 

A) (  ) Colisão com veículos da frente. 

B) (   ) Colisão com veículos de trás. 

C) (   ) O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. 

D) (   ) O cometimento de infrações que geram multas gravíssimas. 
 

QUESTÃO 07 - A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é 
considerada pelo CTB como: 

A) (  ) Estacionamento, se houver cartão de estacionamento rotativo. 

B) (  ) Parada. 

C) (  ) Infração, em qualquer hipótese 

D) (  ) Estacionamento 
 

QUESTÃO 08 - Existem certos princípios que contribuem para a direção segura, bem como contribuem para 
melhorar o relacionamento das pessoas no trânsito. 

A) (  ) Composto de regras não previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 

B) (  ) Garantir a segurança no trânsito, mesmo que isso afete a mobilidade da população. 

C) (  ) Valorizar comportamentos necessários à segurança do trânsito. 

D) (  ) Comportamento que depende somente das pessoas e não do Governo 
 

QUESTÃO 09 - A figura abaixo representa dois veículos efetuando paradas rápidas, para desembarque de 
passageiros, num trecho de rua onde não existe sinalização de regulamentação de estacionamento. 

 

A) (  ) Os dois veículos cometem infração e crime de trânsito. 

B) (  ) Apenas o veículo 2 comete infração de trânsito. 

C) (  ) Apenas o veículo 1 comete infração de trânsito. 

D) (  ) Os dois veículos cometem infração de trânsito 

 

QUESTÃO 10 - A principal finalidade do óleo no motor é: 

A) (  ) Permitir ao veículo andar mais rápido 

B) (  ) Ficar acondicionado no cárter. 

C) (  ) Lubrificação das partes móveis. 

D) (  ) Dar impulso nas válvulas de admissão 
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MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 

(dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  



 
 
 

PROVA - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
 

Questões 

 
QUESTÃO 01 - A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou proposta que cria exigências 
para o motorista profissional trabalhar na condução de ambulâncias. Pela proposta (PL 3553/15), será 
necessário: 

A)  ( ) -  ter mais de 18 anos, ter concluído o ensino fundamental, além de estar habilitado nas 
categorias B ou C. 

B) (  ) -  ter mais de 21 anos, ter concluído o ensino médio, além de estar habilitado nas categorias B. 

C) (  ) -  ter mais de 18 anos, ter concluído o ensino médio, além de estar habilitado na categoria A. 

D) (  ) -  ter mais de 21 anos, ter concluído o ensino médio, além de estar habilitado nas categorias D ou 
E. 

 

QUESTÃO 02 – O treinamento especializado, que já está previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CBT – Lei 
9.503/1997) obriga que: 

Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso 

A) ( ) -  nos atendimentos, o condutor de ambulância acompanhe a equipe de saúde no atendimento 
básico de suporte à vítima. 

B) (  ) – nos atendimentos, o condutor de ambulância permaneça dentro da viatura  

C) (  ) -  nos atendimentos, o condutor de ambulância estacione o veículo em local seguro 

D) (  ) – nos atendimentos, o condutor de ambulância se negue a acompanhar a equipe de saúde no 
atendimento básico de suporte à vítima.  

 

QUESTÃO 03 – As Ambulâncias são veículos terrestres, aéreos ou aquaviários, para transportar e atender 
enfermos. As ambulâncias são diferenciadas por tipos, cada tipo possui uma letra. E correto afirmar que os 
tipos de Ambulância são: 

 

A) (  ) Tipo A – Ambulância de Transporte  / Tipo B – Ambulância de Suporte Básico / Tipo C – 
Ambulância de Resgate  

 

B) (  ) Tipo A – Ambulância de Recém Nascido   / Tipo B – Ambulância de Crianças  / Tipo C – 
Ambulância de Adulto / Tipo D – Ambulância de Idoso. 

 

C) (  ) Tipo A – Ambulância de Transporte  / Tipo B – Ambulância de Suporte Básico / Tipo C – 
Ambulância de Resgate / Tipo D – Ambulância Avançada (UTI – Móvel) / Tipo E – Aeronave 
(configuração avançada)  / Tipo F – Embarcação motorizada (ambulancha). 

 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRANSPORTE-E-TRANSITO/522062-PROPOSTA-CRIA-EXIGENCIAS-PARA-EXERCER-A-PROFISSA
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9503-23-setembro-1997-372348-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9503-23-setembro-1997-372348-norma-pl.html


 
D) (  ) Tipo A - Ambulância de Suporte Básico / Tipo B – Ambulância de Resgate / Tipo D – 

Ambulância Avançada (UTI – Móvel). 

 

 

QUESTÃO 04 – As Ambulâncias de Transporte são veículos destinados ao transporte de: 

A) (  ) de enfermos que apresentam risco de vida e de caráter urgência. 

 

B) ( ) transporte de enfermos que não apresentam risco de vida mas que necessitam 
acompanhamento do profissional médico. 

 

C) (  ) transporte de enfermos que não apresentam risco de vida e são utilizados para remoção 
simples e de caráter eletivo. 

 

D) ( ) transporte de enfermos que não apresentam risco de vida e que podem ser transportados na 
cabine da viatura. 

 

 

QUESTÃO 05 – A Ambulância de Transporte obrigatoriamente deverá dispor:   

A) (  ) Sinalizador ótico e acústico, maca com rodas e suporte para soro. 

B) ( ) Sinalizador ótico, maca com rodas e suporte para soro. 

C) ( ) Sinalizador ótico e acústico e suporte para soro. 

D) ( ) Sinalizador ótico e acústico, maca com rodas, suporte para soro, oxigênio medicinal. 

 

 

QUESTÃO 06 – As Ambulâncias de Transporte Básico são veículos destinados ao transporte: 

A) (  ) pré hospitalar de pacientes sem risco de vida  

B) ( ) pré hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido e inter hospitalar de pacientes, 
contendo equipamentos mínimos para a manutenção da vida. 

C) (  ) Somente pré hospitalar 

D) (   ) Somente inter hospitalar  

 

 

QUESTÃO 07 – A Ambulância de Transporte Básico no mínimo deverá dispor:   

A) ( ) Sinalizador ótico e acústico, maca com rodas, suporte para soro, oxigênio medicinal. 

B) Sinalizador ótico e sonoro, rádio comunicação fixo, maca com roda articulada, suporte para soro, 
instalação de rede de oxigênio com cilindros, válvula, manômetro, O2 com régua tripla e 
fluxomêtro.  



 
C) Sinalizador ótico, rádio comunicação fixo, maca com roda articulada, suporte para soro e 

instalação de rede de oxigênio com cilindros.  

D) Sinalizador ótico, rádio comunicação fixo, maca, suporte para soro, instalação de rede de 
oxigênio com cilindros, válvula, manômetro, O2 com régua tripla e fluxomêtro.  

 

 

QUESTÃO 08 – Qual a diferença de manutenção preventiva e manutenção corretiva? 

A) (    ) A manutenção preventiva é muito mais cara porque geralmente, os problemas já existem. Já a 
manutenção corretiva é muito mais econômica porque geralmente, evita que os problemas se 
agravem. 

B) (   ) A manutenção preventiva é muito mais econômica porque geralmente, evita que os problemas 
se agravem. Já a manutenção corretiva os problemas existentes precisam ser reparados 
imediatamente, pois as peças com defeito podem danificar outros componentes comprometendo a 
segurança. 

C) (   ) As duas manutenções são iguais. 

D) (   ) Nenhuma das afirmativas está correta.  

 

 

 

QUESTÃO 09 -  A buzina deverá ser usada de forma breve, somente para alertar. Em perímetro urbano, seu 
uso é proibido  

A) (  ) entre as 22:00 e 06:00 horas 

B) (  ) entre as 17:00 e 06:00 horas 

C) (  ) entre as 20:00 e 07:00 horas 

D) (  ) entre as 18:00 e 05:00 horas 

 

 

QUESTÃO 10 - Na ausência de sinalização, tem-se limites definidos de velocidade para os vários tipos de 
vias. Estes limites variam quanto à localização, se rural ou urbana, quanto ao tipo de via e quanto ao tipo 
de veículo. Marque abaixo a alternativa que traz CORRETAMENTE o valor dos limites superiores e 
inferiores para a via em questão na ausência de sinalização:  

A) (  ) Em casos de via urbana de trânsito rápido, o limite superior de velocidade é de 90km/h com 
velocidade mínima de 60 km/h 

B) (  ) Em casos de via urbana arterial, o limite superior de velocidade é de 60 km/h com velocidade 
mínima de 20 km/h 

C) (  ) Em casos de via urbana coletora, o limite superior de velocidade é de 40km/h com velocidade 
mínima de 20km/h 

D) (  ) Em casos de via urbana local, o limite superior de velocidade é de 30 km/h com velocidade 
mínima de 10 km/h 
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Musicoterapeuta 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 

(dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  

 
 



 
PROVA - Musicoterapeuta 

 

Questões 
 

QUESTÃO Nº. 01- Segundo Milleco, Brandão e Millecco Filho (2001) existem diferentes funções do canto no 
decorrer do processo musicoterapêutico. No ambiente hospitalar, quando “a música, atividade vibratória 
como organizada, afeta o corpo de duas maneiras: objetivamente, como efeito do som sobre as células e os 
órgãos; e subjetivamente, agindo sobre as emoções”, podemos compreender que a função do canto foi:  

(A) Canto Comunicativo.  

(B) Canto como Prazer.  

(C) Canto como Expressão de Vivências Inconscientes.  

(D) Canto Corporal. 
 

QUESTÃO Nº. 02- A Política Nacional de Saúde  

A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 e apoia ações com potencial para produzir 
mudanças nos processos de atenção e gestão, com foco para as necessidades dos usuários e garantia dos 
direitos. Entre as opções a seguir, assinale a que não se refere aos objetivos da humanização no SUS:  

(A) Promoção da participação ativa, ampliando o diálogo dos gestores, dos profissionais de saúde e da 
população em processos diferenciados, permeando os diferentes espaços de produção e promoção da 
saúde.  

(B) Implementação das ouvidorias e espaços de diálogo entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS.  

(C) Realizar o acolhimento de forma prescritiva como um modo único de acolher, levando em consideração a 
estrutura existente.  

(D) Elaboração de ações transversais com as outras Políticas de Saúde, visando a melhoria dos serviços.  
 

QUESTÃO Nº. 03- Leia o texto abaixo:  

A rede de serviços do SUS deve ser organizada de forma que permita um conhecimento maior dos 
problemas de saúde da população de determinada área, favorecendo ações de vigilância epidemiológica e 
sanitária. (Ministério da Saúde, 1990)  

Com base no enunciado, responda:  

Qual das alternativas a seguir corresponde aos princípios do SUS a que o texto se refere?  

( A ) ideológicos.  

( B ) de integralidade.  

( C ) doutrinários.  

( D ) organizativos.  
 

QUESTÃO Nº. 04- A Regionalização é um dos princípios que orientam a organização do SUS. Ela representa:  

(A) a estratégia adotada no Brasil que reconhece o estado como principal responsável pela saúde da 
população.  

(B) a estratégia prioritária adotada pelo Ministério da Saúde para organização da assistência de alta 
complexidade  

(C) a articulação entre os gestores estaduais e municipais na implementação de políticas, ações e serviços de 
saúde.  



 
(D) hierarquização entre gestores federais, estaduais e municipais para se estabelecer a remuneração a cada 
procedimento ambulatorial.  

 

QUESTÃO Nº. 05- Leia o texto abaixo:  

A Norma Regulamentadora 32 (NR 32), tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde e 
àqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Com base na NR 32, é 
necessário que o musicoterapeuta hospitalar proceda à desinfecção dos instrumentos musicais utilizados 
nos atendimentos aos pacientes hospitalizados.  

Tomando como base a NR 32, qual a alternativa que define o termo desinfecção?  

(A) Remoção eficaz de um contaminante químico, físico ou biológico.  

(B) Conjunto de medidas que visa proteger o ser humano, por meio da remoção de agentes patogênicos 
transmissores de doenças.  

(C) Processo de descontaminação ou eliminação de microorganismos prejudiciais à saúde humana. A 
descontaminação pode ser de diferentes níveis conforme a necessidade de cada objeto.  

(D) Processo de eliminação ou destruição de microorganismos na forma vegetativa, independente de serem 
patogênicos ou não, presentes nos artigos e objetos inanimado. A desinfecção pode ser de baixo, médio ou 
alto nível. Poder ser feita através do uso de agentes físicos ou químicos.  

 

QUESTÃO Nº. 06 - Segundo Barcellos (2004), em sua obra Musicoterapia: Alguns Escritos, ao definir 
musicalidade clínica, a autora afirma que a capacidade do musicoterapeuta em perceber os elementos 
musicais contidos na produção/reprodução do cliente significa:  

(A) Perceber esses elementos e provocar mudanças significativas para intervir em seu estado patológico;  

(B) Perceber esses elementos e entrar em ressonância com estes, sem necessariamente intervir, mantendo 
como foco a empatia pela produção do cliente.  

(C) Perceber esses elementos e articular os mesmos à sua história, ao seu momento, à situação momentânea 
de sua produção musical com o objetivo de apreender signficados e sentidos vinculados a essa produção.  

(D) Perceber esses elementos e verificar se os mesmos estão vinculados aos diversos ISOS indicados em sua 
ficha musicoterapêutica;  

 

QUESTÃO Nº. 07 - Na UTI de uma instituição hospitalar, um cliente está angustiado e ansioso devido à sua 
permanência por tempo indeterminado naquele ambiente. O musicoterapeuta da instituição é chamado 
para intervir. O cliente, a princípio, verbaliza questões relativas ao ambiente familiar, da cidade onde mora, 
dos amigos, trazendo lembranças saudosas e angústias. Ao utilizar os métodos musicoterapêuticos de 
audição e recriação musicais, o musicoterapeuta percebe que o paciente consegue aceitar melhor a 
internação e apresenta sinais significativos de melhora em sua ansiedade, emocionando-se em diversos 
momentos ao lembrar de pessoas do seu convívio e aliviando suas tensões. Nesse caso, segundo as 
definições de Bruscia (2000), quais seriam, respectivamente, a área e nível de prática em que a 
Musicoterapia foi exercida?  

(A) Médica, primário  

(B) Psicoterapêutica, intensivo  

(C) Cura, auxiliar  

(D) Didática, auxiliar  
 



 
 

QUESTÃO Nº. 08 - No ambiente hospitalar, é muito comum a presença de grupos musicais que cantam nos 
corredores das instalações canções religiosas e populares que melhoram o “clima” desse ambiente, 
carregado de experiências dolorosas de natureza física, psíquica e espiritual. Há também atuações desses 
grupos em festas e eventos específicos, momentos que reforçam o vínculo dos sujeitos da comunidade 
hospitalar. Podemos afirmar que momentos como esses:  

(A) Produzem efeitos terapêuticos, no entanto, não contam com a presença do musicoterapeuta.  

(B) Não tem nada a ver com a prática musicoterapêutica, mesmo com a presença do musicoterapeuta.  

(C) Podem fazer parte de um processo musicoterapêutico, se forem pensados juntamente com o 
musicoterapeuta, mas não é Musicoterapia necessariamente.  

(D) Podem ser pensados juntamente com o musicoterapeuta. Este profissional pensa em termos de 
territórios musicais. Nestes territórios, ele amplia suas possibilidades e sua práxis que envolve perspectivas 
clínicas, sociais e pragmáticas. Estas perspectivas englobam a participação de todos os sujeitos envolvidos.  

 

 

QUESTÃO Nº. 09 - A experiência de fazer música por músicos e a experiência de fazer música por pacientes e 
musicoterapeuta em um setting musicoterapêutico possuem muitas semelhanças. Uma entre diversas 
diferenças que existem seria:  

(A) O olhar. A produção musical dos músicos é meramente estética e, segundo a visão absolutista, só eles 
compreendem essa produção.  

(B) A construção de um processo no qual paciente e musicoterapeuta interagem sem considerar a estética 
da produção musical.  

(C) A escuta. Com a escuta dos sons e de outros movimentos no setting, os registros dos movimentos, o 
musicoterapeuta desenvolve uma leitura subjetiva que traz em seu bojo o pensamento musical e 
musicoterapêutico. Essa leitura gera um discurso específico que demarca o território no qual significações 
são elaboradas à medida em que os objetivos musicoterapêuticos são avaliados e desenvolvidos.  

(D) A maneira de compreender a improvisação, a recriação, a audição e a composição. O musicoterapeuta 
compreende esses métodos como experiências musicais sem considerar a estética, ao passo que o músico 
compreende o fazer musical dessas experiências como um espaço de produção musical onde só a estética é 
considerada.  

 

 

QUESTÃO Nº. 10 – Em atendimentos hospitalares realizados em áreas como UTI, pré e pós-cirúrgico de 
transplantes e cuidados paliativos, há intervenções musicoterapêuticas que são momentâneas, ou seja, 
atendem às demandas do momento. Essas intervenções:  

(A) encontram-se no nível de prática auxiliar, pois como são momêntaneas, servem apenas como suporte 
para ações não-terapêuticas.  

(B) são ações do musicoterapeuta que possibilitam mudanças imediatas na saúde do paciente, 
independentemente dos efeitos serem duradouros ou não.  

(C) são apenas momentos de um processo musicoterapêutico, já que só existe prática musicoterapêutica 
dentro de um processo com avaliações e diagnósticos que exigem mudanças gradativas.  

(D) não permitem a prática da composição musical, pois essa experiência necessita de tempo e um número 
maior de sessões de Musicoterapia. 
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Nutricionista II    
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 

(dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  

 
 



 
PROVA - Nutricionista II  

 

Questões 
 

QUESTÃO 01 - (PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO/SP 2014) A encefalopatia hepática consiste em 

alterações neuropsíquicas de origem metabólica e potencialmente reversíveis, que traduzem agravamento 

funcional do fígado. Uma vez instalada a encefalopatia, a dieta deve ser imediatamente modificada no 

seguinte aspecto: 

(A) aumento de carboidrato complexo; 

(B) aumento de lipídios mono e poliinsaturados; 

(C) modificação com relação à proteína oferecida, com aumento dos aminoácidos de cadeia (ramificada; 

(D) modificação com relação ao carboidrato, com redução dos carboidratos complexos. 

 

QUESTÃO 02 - (HU/UFMS 2014) Em relação a dietoterapia nas patologias do sistema respiratório, com 

relação à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), que é a obstrução das vias aéreas, com limitação do 

fluxo de ar para os pulmões e retenção de CO² (dióxido de carbono), assinale a alternativa correspondente ao 

objetivo e às características da dieta, respectivamente. 

(A) Aumentar a produção de CO². Normocalórica avaliando o estado nutricional do paciente; Hipolipídica; 

hipoproteica; Hipoglicídica; Consistência da dieta: leve ou pastosa a fim de facilitar a deglutição, evitando a 

dispneia. 

(B) Diminuir a produção de CO². Normocalórica avaliando o estado nutricional do paciente; Hiperlipídica; 

Normoproteica; Hipoglicídica; Consistência da dieta: leve ou pastosa a fim de facilitar a deglutição, evitando a 

dispneia. 

(C) Diminuir a produção de CO². Normocalórica avaliando o estado nutricional do paciente; Hiperlipídica; 

hiperproteica; Hiperglicídica; Consistência da dieta: leve ou pastosa a fim de facilitar a deglutição, evitando a 

dispneia. 

(D) Diminuir a produção de CO². Normocalórica avaliando o estado nutricional do paciente; Hipolipídica; 

Normoproteica; Hiperglicídica; Consistência da dieta: leve ou pastosa a fim de facilitar a deglutição, evitando 

a dispneia. 

 

QUESTÃO 03 - (BIORIO 2014) Para um indivíduo com insuficiência renal crônica e diabético sob tratamento 

hemodialítico, a recomendação diária de energia e proteínas é de: 

(A) 27 Kcal/Kg de peso corpóreo ideal e 1,0 gramas/Kg de peso corpóreo. 

(B) 25 Kcal/Kg de peso corpóreo ideal e 1,5 gramas/Kg de peso corpóreo. 

(C) 58 Kcal/Kg de peso corpóreo ideal e 1,2 gramas/Kg de peso corpóreo. 

(D) 35 Kcal/Kg de peso corpóreo ideal e 1,5 gramas/Kg de peso corpóreo. 



 
 

QUESTÃO 04 - (HU/UFBA 2014) A respeito de prescrição dietética de suplementos nutricionais, assinale a 

alternativa correta. 

(A) Suplementos nutricionais são formulados de proteínas e aminoácidos, isolados ou associados entre si. 

(B) A prescrição de suplementos nutricionais deve ter como premissa a adequação do consumo alimentar, 

definição do período de utilização da suplementação e reavaliação sistemática do estado nutricional e do 

plano alimentar. 

(C) A prescrição dietética de suplementos nutricionais poderá ser realizada de forma isolada, mesmo na 

ausência de avaliação do padrão alimentar. 

(D) Deve-se respeitar os níveis máximos de segurança, regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) e, na falta desses, os definidos como ″tolerable upper intake levels (UL)″, ou seja, limite de 

ingestão máxima tolerável, sendo esse o menor nível de ingestão diária de um nutriente que não causará 

efeitos adversos à saúde da maioria das pessoas. 

 

QUESTÃO 05 - (HUJM/UFMT 2014) Em relação à Terapia Nutricional Enteral e Parenteral, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

(A) A desnutrição pode se desenvolver ou estar presente em uma grande proporção de pacientes 

hospitalizados, e, destes, 50% apresentam desnutrição moderada e 5% a 10%, desnutrição severa. A Terapia 

Nutricional constitui importante terapêutica na prevenção e correção deste agravo. 

(B) A NE, quando bem indicada, melhora os resultados clínicos, reduzindo o tempo de internação e os custos 

com a saúde. 

(C) Pacientes com estado nutricional normal toleram jejuns mais prolongados, porém não devem ultrapassar 

7 a 10 dias até o início da intervenção nutricional. 

(D) A administração de dieta por sonda nasoenteral contraindica a alimentação oral. 

 

QUESTÃO 06 - (FMS/PI 2011) A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um acontecimento 

importante que influenciou a criação do SUS. Em relação ao Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, 

marque a alternativa CORRETA: 

(A) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais porque impulsionou a realização de Conferências 

Estaduais e Municipais. 

(B) O movimento pela Reforma Sanitária Brasileira teve grande participação popular e do movimento 

sindical, mas não houve apoio político. 

(C) O movimento da Reforma Sanitária Brasileira criou o SUS e impulsionou a elaboração de uma nova 

Constituição Federal. 

(D) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais pelo seu caráter democrático e pela sua dinâmica 

processual. 



 
 

 

QUESTÃO 07 -  (PUC/PR 2010) Qual o NDPCAL % de um cardápio com 960 Kcal, que apresenta uma 

composição de 13% de proteínas totais e uma somatória de NPU de 24g. 

(A) 11% 

(B) 13% 

(C) 9% 

(D) 10% 

 

 

QUESTÃO 08 - (UFSB/BA 2017) Sobre a Avaliação Global Subjetiva (AGS), analise as afirmativas. 

I - É um método simples, de baixo custo, facilmente aplicável e pode ser realizado rapidamente à beira do 

leito. 

II - Associa informações sobre alteração na ingestão de nutrientes, digestão e absorção, efeitos na 

composição corporal e exame físico detalhado. 

III - Avalia questões referentes a mudanças no peso habitual no último ano e nos últimos dois meses e 

alterações nos hábitos alimentares. 

IV - Baseia-se unicamente em critérios qualitativos, dificultando a detecção de pequenas alterações do 

estado nutricional. 

Estão corretas as afirmativas 

(A) I, II e III, apenas. 

(B) I e IV, apenas. 

(C) II e IV, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas 

 

 

QUESTÃO 09 - (HUJB/UFCG 2016) A cirurgia bariátrica é uma ferramenta eficaz no tratamento e controle da 

obesidade mórbida. Após o tratamento clínico longitudinal sem sucesso, realizado por no mínimo dois anos, 

são considerados candidatos a esse tratamento cirúrgico, EXCETO: 

(A) Paciente com IMC > 35 kg/m2 associado à apneia do sono. 

(B) Paciente com IMC > 30 kg/m2 associado a diabetes tipo II. 

(C) Paciente com IMC > 40 kg/m2 independente da presença de comorbidade. 

(D) Paciente com IMC 50 kg/m2. 

 

 



 
 

QUESTÃO 10 - (UFPE 2016) O objetivo do tratamento do Diabetes Melittus é oferecer ao paciente as 

ferramentas necessárias para alcançar o melhor controle possível do metabolismo e da glicemia. Estão 

incluídos nessa intervenção: terapia nutricional, atividade física, monitoramento, medicação, e orientação 

para o autotratamento. Acerca desse tema, analise as proposições abaixo. 

 

I. Na contagem de carboidratos, as porções de alimentos que contribuem com 15g de carboidratos 

(independente da fonte) são consideradas como porção de carboidratos. 

II. É recomendado o consumo de alimentos que contenham de 25 a 30g de fibras por dia, com ênfase 

especial nas fontes de fibras solúveis (7 a 13g). 

III. As dietas devem conter no máximo 15% de proteínas como forma de prevenir efeitos deletérios sobre a 

resposta glicêmica, lipídeos e hormônios. 

IV. Os estudos evidenciaram que o aporte de suplementos com ômega3 reduziram os triglicerídeos e o LDL-

colesterol nos pacientes portadores de diabetes. 

V. As quantidades de leve a moderada de álcool (em torno de 15-30g) estão associadas a um risco diminuído 

de doenças cardiovasculares, em virtude do aumento do HDL-colesterol e da melhoria da sensibilidade à 

insulina. 

 

Está(ão) correta(s), apenas: 

(A) I. 

(B) I, III e IV. 

(C) I, II e V. 

(D) II e IV. 
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Psicólogo I - Psicólogo Especialista em Sexologia  
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 

(dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  

 
 



 
PROVA - Psicólogo I - Psicólogo Especialista em Sexologia 

 

Questões 
 
Questão 01 - Com o avançar da idade, ocorre uma mudança na maneira de como as pessoas vivenciam e 
expressam a sua sexualidade, assim como há alterações orgânicas que afetam a atividade sexual. Sobre a 
sexualidade da pessoa idosa, assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Na mulher, após a menopausa, tanto pode ocorrer a diminuição da libido quanto sua exacerbação. 
(B) Qualquer que seja o papel da menopausa, ele será sempre secundário em relação a todos os outros 
elementos que influenciam a vida sexual. 
(C) No homem, ocorre a diminuição parcial da tumescência peniana, da quantidade de sêmen ejaculado e da 
força com que ele é expelido. 
(D) O declínio da atividade sexual na velhice é influenciado mais pela natureza e fisiologia (ou hormônios) do 
que pela cultura e as atitudes. 
 

 
Questão 02 - Adulto jovem é levado pela esposa ao psiquiatra por apresentar comportamentos que a 
perturbam. Ela afirma que ele tem feito uso de suas roupas íntimas. Ele admite, e diz que sempre que as usa 
se masturba e que fantasia sobre usá-las quando mantém relação sexual com a mulher. O caso clínico 
relatado se trata de qual parafilia? 
(A) Exibicionismo. 
(B) Masoquismo. 
(C) Travestismo. 
(D) Transexualismo. 
 

 
Questão 03 - As disfunções sexuais mais comuns no envelhecimento dos homens e das mulheres, são 
respectivamente: 
(A) Ejaculação precoce e anorgasmia 
(B) Disfunção erétil e desejo hipoativo 
(C) Perda de libido e anorgasmia 
(D) Ejaculação precoce e dispareunia 
 

 
Questão 04 - Em relação às parafilias, podemos afirmar: 
(A) A predominância deste transtorno é feminina. 
(B) A ocorrência de comportamentos parafílicos tem um pico entre 15 e 25 anos. 
(C) O sadomasoquismo é uma alteração na escolha do objeto de desejo sexual. 
(D) O tratamento deve ser feito com psicoterapia. 
 

 
Questão 05 - Em relação à síndrome da excitação sexual persistente nas mulheres, podemos afirmar: 
(A) É uma excitação espontânea e persistente nos órgãos genitais com ou sem orgasmos, sem desejo sexual. 
(B) Têm nítida relação com hiperssexualidade e bipolaridade. 
(C) As mulheres que sofrem desta síndrome normalmente não querem ser tratadas. 
(D) Não existe associação com a síndrome das pernas inquietas. 
 

Questão 06 - Em 22 de março de 2005, o Ministério da Saúde lançou a Politica Nacional dos Direitos Sexuais 
e dos Direitos Reprodutivos. Entre as diretrizes e as ações propostas por essa política estão, EXCETO 



 
(A) o incentivo à implementação de atividades educativas em saúde sexual e saúde reprodutiva para os 
usurários da rede SUS. 
(B) a capacitação dos profissionais da atenção básica em saúde sexual e saúde reprodutiva. 
(C) a ampliação do acesso à esterilização cirúrgica compulsória no SUS, como laqueadura tubária e 
vasectomia. 
(D) a ampliação dos serviços de referência para a realização do aborto previsto em lei e garantia de atenção 
humanizada e qualificada às mulheres em situação de abortamento 
 
 

Questão 07 - O conhecimento da legislação faz parte da preparação do profissional na atenção aos casos de 
violência doméstica e sexual. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) A Lei Maria da Penha altera o Código Penal e possibilita que os agressores sejam presos em flagrante, ou 
que tenham a prisão preventiva decretada quando ameaçarem a integridade física da mulher. 
(B) O aborto é permitido quando a gravidez resulta de estupro (aborto sentimental) e em caso de risco de 
vida para a mulher (aborto terapêutico). 
(C) Casos de violência contra a mulher, atendida em serviços públicos e privados de saúde, não são de 
notificação compulsória no sistema de vigilância em saúde (Lei no 10.778, de 24 de novembro de 2003). 
(D) O atendimento de pessoas em situação de violência sexual exige o cumprimento dos princípios de sigilo e 
segredo profissional. 
 
 

Questão 08 - Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. __________ diz respeito a um conjunto de 
características humanas que se traduz nas diferentes formas de expressar a __________, chamada por Freud 
de __________, que significa a energia pela qual se manifesta a capacidade de se ligar às pessoas, ao 
prazer/desprazer, aos desejos, às necessidades e à vida. 
(A) libido, sexualidade, energia vital 
(B) energia vital, libido, sexualidade 
(C) sexualidade, libido, energia vital 
(D) energia vital, sexualidade, libido 
(E) sexualidade, energia vital, libido 
 
 

Questão 09 - A partir da associação dos modelos propostos por Masters e Johnson e por Kaplan, a 
Associação Psiquiátrica Americana (2002) estabeleceu novo modelo para o ciclo das respostas aos estímulos 
sexuais, definindo a resposta sexual saudável como um conjunto de quatro etapas sucessivas. Quais são 
respectivamente estas etapas? 
(A) Excitação, desejo sexual, orgasmo, resolução. 
(B) Desejo sexual, excitação, orgasmo, resolução. 
(C) Desejo sexual, platô, orgasmo, resolução. 
(D) Excitação, platô, orgasmo, resolução. 
(E) Desejo sexual, excitação, orgasmo, platô 
 
 

Questão 10 - As parafilias são caracterizadas por impulsos, fantasias ou praticas sexuais incomuns ou 
particulares, frequentemente compulsivas e em certas condições muito lesivas a própria pessoa ou a outrem. 
Friccionar genitais em outras pessoas (fora do contexto de uma atividade sexual com um parceiro) para 
adquirir excitação é a definição de 
(A) frotteurismo. 
(B) sadismo. 
(C) voyeurismo. 
(D) fetichismo. 
(E) disfunção orgásmica. 
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Técnico em Informática I   
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 

(dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  



 
 

PROVA - Técnico em Informática I 
 

Questões 
1) Se Maria joga basquete, então Carlos gosta de ir à praia. Ora, sabe-se que Maria joga basquete, 

portanto: 

a) Carlos joga futebol 

b) Maria não gosta de ir à praia 

c) Carlos não gosta de ir à praia 

d) Carlos gosta de ir à praia 

 
2) 16MBytes correspondem à: 

a) 2(24)bits 

b) 2(24)bytes 

c) 2(14)bytes 

d) 2(34)bytes 

 
3) A alternativa que possui o comando Linux e parâmetro que permitem listar todos os arquivos, 

inclusive os ocultos, do diretório corrente é: 

a) ls -a 

b) ls -h 

c) dir *.* /s 

d) dir * / 

 
4) Considere o loop abaixo: 

for(v$ = 0; $v <= “4”; $v++) 
A variável assumirá os valores: 
a) 0, 1, 2, 3 

b) 0, 1, 2, 3, 4 

c) 0, 2, 4 

d) 1, 2, 3, 4  

 
5) Considere as strings PHP: 

$v=20; 
$y=”25”; 
$y=”$v=$y”; 
O conteúdo de $v será: 



 
a) 20 

b) “$v=25” 

c) 25 

d) “$v=$y” 
 

6) Analise o código HTML a seguir: 

 

 
 
A Alternativa que possui a tabela gerada pelo código é: 

a)  



 

b)  

 

c)  

d)  

 
 

7) Considere as tabelas abaixo: 

 
 Analise a consulta SQL: 
  Select count(*) 
  FROM categorias 
  Where id not in (select categoriaid from filmes) 
 



 
 O total retornado será: 

a) NULL 

b) 1 

c) 3 

d) 8 

 
 

8) Uma VPN é uma rede: 

 

a) Pública com múltiplas redes privadas nela interligadas 

b) Privada com múltiplas localizações interligadas por links privados 

c) Privada com múltiplas localizações interligadas por meio de uma rede privada 

d) Pública com múltiplas localizações interligadas por link privado 

 

 

9) Sobre o protocolo DNS (Domain Name System) a opção incorreta é: 

 

a) O DNS é um protocolo da camada de transporte e na internet roda sobre o protocolo de 

transporte UDP 

b) O DNS tem como essência a criação de um esquema hierárquico de atribuição de nomes 

baseado no domínio e de um sistema de banco de dados distribuído para implementar esse 

esquema; 

c) Existem dois tipos de domínios de nível superior: de países e genéricos 

d) Resolução de nome de domínio é o nome dado à correlação entre os endereços IP e o nome de 

domínio associado 

 

 

10) É correto afirmar que ITIL é: 

 

a) Biblioteca contendo as melhores práticas para gerenciamento de serviços de TI 

b) Metodologia contendo as melhores práticas para gerenciamento de projetos de TI 

c) Biblioteca contendo as melhores práticas para gerenciamento de projetos de TI 

d) Metodologia contendo as melhores práticas para gerenciamento de serviços de TI 
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Técnico em Radiologia I   
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 

(dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  



 
 

PROVA - Técnico em Radiologia I  
 

Questões 

 
QUESTÃO Nº. 01 – Sobre o uso do contraste iodado é falso dizer: 

(  ) A- Reações adversas aos meios de contraste podem ocorrer após múltiplas administrações. 

(  ) B -  Reações adversas são mais frequentes  com contraste iodado iônico comparado ao contraste iodado 
não iônico. 

(  ) C- A acidose lática em diabéticos que utilizaram  meio de contraste iodado, possui mortalidade baixa. 

(  ) D – A grande maioria dos casos de insuficiência renal  após o uso de contraste, se recuperam sem 
tratamento. 

 

QUESTÃO Nº. 02 – Na cineangiocoronariografia, habitualmente são obtidas respectivamente as seguintes 
imagens das artérias coronárias: 

(  ) A – 4 imagens da coronária direita e 4 imagens da coronária esquerda. 

(  ) B – 3 imagens da coronária direita e 3 imagens da coronária esquerda. 

(  ) C – 2 imagens da  coronária direita e 6 imagens da coronária esquerda. 

(  ) D – 6 imagens da coronária direita e 2 imagens da coronária esquerda. 

 

QUESTÃO Nº. 03 – O local de preferência para a punção em uma arteriografia pulmonar é: 

(  ) A - Artéria braquial.                                                   (  ) C - Artéria femoral. 

(  ) B - Artéria radial.                                                        (  ) D - Veia Femoral. 
 

QUESTÃO Nº. 04 –  Em angiografia, o desprezo da anatomia de fundo para permitir melhor visualização de 
vasos é conhecida como: 

(  ) A - Realce de borda.                                                   (  ) C – Subtração . 

(  ) B – Suavização.                                                            (  ) D – Ampliação. 
 

QUESTÃO Nº. 05 –  Dentre os principais ramos da aorta abdominal, de grande interesse para a angiografia, 
não se inclui: 

(  ) A – Artéria esplênica. 

(  ) B –  Artéria mesentérica superior. 

(  ) C – Artéria renal direita. 

(  ) D – Artéria renal esquerda. 

 

QUESTÃO Nº. 06 –  Sobre radiação ionizante, todas são verdadeiras, exceto: 

(  ) A - Os equipamentos radiológicos devem estar em conformidade como estipulado pela Comissão 
Nacional de Energia Nuclear e ANVISA. 



 
(  ) B - Radiações secundárias por fluoroscópio não predispõe a lesão do Cristalino (Catarata) nos profissionais 
expostos. 

(  ) C - Queda de cabelo, diminuição de hematócrito, leucopenia, são alguns sintomas mais prováveis aos 
expostos. 

(  ) D - Patologias hereditárias podem ser desenvolvidas devido exposição a radiação ionizante em células 
gonadais. 

 

 

QUESTÃO Nº. 07 –  Sobre segurança radiológica, são falsas, exceto: 

(  ) A – Lesões cutâneas são exemplos de efeito estocástico mais comum da radiação. 

(  ) B – As neoplasias e defeitos genéticos são exemplos de efeito determinísticos. 

(  ) C – O princípio orientador de exposição aos Raio-X, que se aplica a hemodinâmica é conhecido como 
ALARA. 

(  ) D – Limite de dose anual para mãos e pés, de profissional exposto, é 50 mSv, segundo CNEN – NN – 3.01 
de 13/03/14. 

 

QUESTÃO Nº. 08 –  Em um paciente, já submetido a cirurgia de Revascularização durante seu Cateterismo 
Cardíaco, usualmente utilizamos os cateteres: 

(  ) A – JL 3 ; JR 4; PIG-TAIL + Fio Guia J 0,035. 

(  ) B – AL 2; JR 4; PIG-TAIL; MP + Fio Guia J 0,035. 

(  ) C – AL 3; AR 4; PIG-TAIL + Fio Guia J 0,035. 

(  ) D – JL 4; JR 4; IM; PIG-TAIL + Fio Guia J 0,035. 

 

 

QUESTÃO Nº. 09 –  Todas são verdadeiras, exceto: 

(  ) A – Paciente com Estenose Mitral; CIA, são geralmente submetidos a Cateterismo de Câmaras direita e 
Esquerda. 

(  ) B – O dosimetro de radiação deve ser utilizado no tórax, sob o avental. 

(  ) C – Não devemos suspender anti-agregantes plaquetários antes da realização de angioplastia coronariana. 

(  ) D – A agulha de Brockenbrough é utilizada geralmente no cateterismo transeptal. 

 

 

QUESTÃO Nº. 10 –  São equipamentos utilizados nos modernos serviços de hemodinâmicas, exceto: 

(  ) A – Ultrasson Intravascular. 

(  ) B – Console de Reserva de Fluxo Fracionado. 

(  ) C – Tomografia de Coerência Óptica. 

(  ) D – Tagarno 
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TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO II 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 10 

(dez) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  



 
 
 

PROVA TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

Questões 

 
 

QUESTÃO 01 – Quais os documentos em conformidade com a Norma Regulamentadora 5 deve ficar 
no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.  

A) PPRA 

B) PCMSO 

C) Processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse e o calendário anual das 
reuniões ordinárias. 

D) LTCAT 

 

QUESTÃO 02 – Segundo o Guia de Análise de Acidentes, do Ministério do Trabalho e Emprego, 
“sinalização” é caracterizada como barreira. 

 A) física.  

B) funcional.  

C) virtual.  

D) simbólica. 

 

QUESTÃO 03 - A NR 13 estabelece requisitos mínimos para gestão da integridade estrutural de 
caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações de interligação nos aspectos relacionados à 
instalação, inspeção, operação e manutenção, visando à segurança e à saúde dos trabalhadores. 
Determinadas situações podem ser classificadas como de risco ou não. Sendo classificada como “de 
risco” o risco pode ser graduado. Analise as situações abaixo e escolha aquela em que a gradação 
do risco esteja compatível com a situação exposta. 

 A) Operação de equipamentos enquadrados na NR em questão com deterioração atestada por 
meio de recomendação de sua retirada de operação constante de parecer conclusivo em relatório 
de inspeção de segurança, de acordo com seu respectivo código de projeto ou de adequação ao uso 
– risco grave, porém não eminente.  

B) Atraso na inspeção de segurança periódica de caldeiras – risco médio.  

C) Operação de equipamentos abrangidos pela NR 13 sem dispositivos de segurança ajustados com 
pressão de abertura igual ou inferior à pressão máxima de trabalho admissível (PMTA), instalados 
diretamente no vaso ou no sistema que os inclui, considerados os requisitos do código de projeto 
relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de calibração – risco grave e eminente.  

D) Ausência de dispositivo operacional de controle do nível de água de caldeira – risco leve. 

 



 
 

 

QUESTÃO 04 - O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA visa à preservação da saúde 
e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 
consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 
ambiente de trabalho. Desta forma, analise as alternativas abaixo e escolha aquela que 
definidamente NÃO é uma das etapas do PPRA.  

A) Monitoramento da exposição aos riscos.  

B) Estabelecer parâmetros para a classificação da gravidade dos riscos existentes para 
enquadramento da empresa.  

C) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle.  

D) Antecipação e reconhecimentos dos riscos. 
 

QUESTÃO 05 - A NR-32 estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que 
exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Face ao exposto, analise as 
afirmativas a seguir:  

I. Todo equipamento deve ser submetido à prévia descontaminação para realização de manutenção. 

II. Consideram-se agentes biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não; as 
culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. 

III. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de 
imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.  

IV. As embalagens de produtos químicos podem ser reutilizadas somente uma única vez, desde que 
tenham sido limpas de forma a evitar contaminação entre produtos. São corretas apenas as 
afirmações:  

A) I , II, III  

B) II e III  

C) III e IV  

D) I, II e IV  
 

QUESTÃO 06 - Segundo a NR-5 (CIPA), é correto afimar que havendo participação inferior a 50% 
(cinquenta por cento) dos empregados na votação para escolha dos representantes dos 
empregados na CIPA:  

A) ocorrerá a apuração dos votos.  

B) não ocorrerá a apuração dos votos. A comissão eleitoral terá um prazo máximo de 10 dias para 
realizar outra votação.  

C) ocorrerá a apuração dos votos. A comissão eleitoral terá um prazo máximo de 15 dias para 
realizar outra votação, sendo que os votos de ambas as eleições deverão ser somados.  

D) não ocorrerá a apuração dos votos. A comissão eleitoral terá um prazo máximo de 20 dias para 
realizar outra votação.  
 



 
 

QUESTÃO 07 - Os incêndios podem ser classificados em cinco diferentes classes, de acordo com o 
combustível envolvido. Assinale a opção que indica a classe dos incêndios que decorrem de óleo, 
tinta, líquidos  e gases inflamáveis. 

 (A) A. 

 (B) B. 

 (C) C.  

(D) D.  

(E) K. 

 

 

QUESTÃO 08 - A respeito do documento denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), 
assinale a afirmativa correta.  

(A) Enquadra o profissional a uma função no ambiente de trabalho. 

 (B) Declara as características do profissional para a sua melhor adequação ao trabalho. 

 (C) Apresenta as condições vigentes de exposição do segurado aos agentes de risco. 

 (D) Permite a elaboração de programas de segurança.  

 

 

QUESTÃO 09 - De acordo com a classificação dos riscos ocupacionais, é correto que afirmar que: 
vibrações, transporte manual de peso, gases e fungos fazem parte, respectivamente, dos grupos de 
riscos:  

A) químicos, físicos, biológicos e ergonômicos.  

B) físicos, ergonômicos, químicos e biológicos.  

C) ergonômicos, físicos, químicos e biológicos.  

D) físicos, ergonômicos, biológicos e químicos. 

 

QUESTÃO 10 - Quando deve ser realizado o exame médico admissional?  

a) até um dia após o início dos trabalhos;  

b) até 30 dias após a contratação do empregado;  

c) antes que o trabalhador assuma suas atividades;  

d) até que ocorra a demissão do empregado, se a mesma for voluntária. 


