Prova de Língua Portuguesa
Questões de 1 a 10
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
Questões de

1a6

TEXTO:
O homem no mundo moderno
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Hoje, nas várias áreas do saber que se propõem a
estudar o homem e suas relações com o mundo,
discute-se sobre um novo modo de o humano ser no
mundo, sendo transformado, conforme as mudanças
ocorridas em seu entorno. No meio psicanalítico,
acredita-se que o sujeito não apresenta mais uma divisão
nítida entre consciente e inconsciente.
O mercado atual, na preocupação de defender
apenas seus próprios interesses, promoveu uma inversão
de valores, que resulta para o sujeito no fim de sua
angústia e de si mesmo, impelindo-o a comprar, criando
nele a necessidade de adquirir o que se oferta,
pondo-se, assim, a necessidade do mercado como
primordial à do sujeito.
Martin Heidegger e Hannah Arendt são autores que
debatem a possibilidade de salvar o humano do avanço
da técnica engendrada pelo capital.
Heidegger, ao escrever “Serenidade” (1955), afirmou
que as mudanças do mundo atual destruíam a maior
marca do ser humano, o pensamento meditativo,
deixando-lhe apenas o calculativo. Para ele, esse
meditar está ligado ao enraizamento do homem no solo
de sua terra natal e também do planeta Terra. É como
se entrasse num espaço cósmico, sendo deslocado
para outra realidade, perdendo cada vez mais o
pensamento meditativo.
A linguagem, único meio pelo qual se dá o
pensamento meditativo, estando cada vez mais
simplificada e perdendo sua qualidade, revela estar
presente uma transformação cada vez maior nas
relações entre os homens. A perda da qualidade da
linguagem, do enraizamento e do pensamento
meditativo limita e lança o homem às restrições do
pensamento calculativo. O avanço tecnológico e essas
transformações, para Heidegger, há muito tempo,
ultrapassam a vontade e a capacidade de decisão do
indivíduo. Julga, por isso, ser necessário salvar o ser do
homem, permitindo-lhe seguir como ser meditativo. Para
isso, é necessária a serenidade de que trata seu texto,
que consiste em aceitar e negar simultaneamente,
propondo também uma abertura aos mistérios que
estariam guardados no avanço tecnológico.
Já Arendt, em seu livro “A Condição Humana”,
apresenta uma diferença entre conhecimento e
pensamento, expondo sua preocupação com o futuro
do humano, se ele se deixar escravizar pelo
conhecimento e abandonar sua capacidade de pensar.
Ele crê que, a partir do momento em que o primeiro
satélite foi lançado no espaço cósmico, o homem anseia
por um desenraizamento, gerado pelo avanço científico,
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desejando também, com o avançar da tecnologia, além
de fugir da prisão terrena, fugir da condição humana, na
esperança do prolongamento da vida.
Afirma que deveria o pensamento coordenar o uso
de todo esse conhecimento científico, mas não é o que
acontece, escravizando-se o homem ao próprio
conhecimento. Assim, a questão do avanço da ciência
e da tecnologia passa a ser política, por entrar em
questão o discurso, sendo ele que faz do homem um
ser político.
Os autores citados possuem um ponto em comum:
a preocupação com possíveis formas de fazer barreira
a um avanço do discurso técnico-científico capaz de
eliminar algo próprio do humano na era moderna. A
linguagem surge como ponto fundamental para as três
linhas, é o meio que possibilita a sustentação do
ponto-chave de cada uma delas. É ela que abre caminho
à discussão no campo político para Arendt, o saber
meditativo para Heidegger e o real do inconsciente para
a psicanálise.

SARDINHA, Ana Paula. O homem no mundo moderno. Disponível
em:<http://www.usinadeletras.com.br.exibelotexto.php?cod=37971&
cat=Artigos&vinda=S>. Acesso em: 26 jan. 2014. Adaptado.
Questão

1

De acordo com o texto, o ser humano
01) é um eterno investigador das relações que regem o
universo, visando à sua melhoria de vida e à de seus
semelhantes.
02) vive administrando conflitos pessoais e sociais,
procurando fugir dos problemas que cria, involuntariamente,
no seu entorno.
03) transforma a realidade social a seu bel-prazer e, depois,
lamenta os resultados que tem de carregar nos ombros
ao longo de sua existência.
04) acaba sofrendo os impactos das ações que engendra,
movido pela força do capital que impregna o tecido
social com desvalores, frutos da evolução do mundo.
05) passou a ser visto apenas como um ser em busca
comodidades advindas da tecnologia, objetivando,
sobretudo, o bem comum da sociedade de que faz parte.
Questão

2

Para validar sua argumentação sobre o assunto de que trata,
a articulista utiliza-se de outros discursos, cujos autores
01) apresentam consonância com o pensamento dominante
no meio psicanalítico, mas divergem das colocações
feitas por ela.
02) ratificam a ideologia do mercado atual que, por sua vez,
vai de encontro às ideias por ela defendidas sobre as
relações do homem com o mundo.
03) explicitam a realidade moderna na qual o ser humano,
plenamente consciente de seus atos, sabe que a
semeadura é livre, mas a colheita é e sempre será
obrigatória.
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04) se revelam contraditórios entre si, sem apresentar
sequer um ponto de convergência entre as ações que
julgam capazes de conter os impulsos humanos na
modernidade, a fim de impedir que ele acabe sendo
apagado do contexto social que tanto modificou no seu
dia a dia.
05) demonstram preocupação com o ser humano, vendo a
linguagem como uma ferramenta útil para deter o
processo desenfreado de dominação do conhecimento
técnico-científico, que o torna, segundo Hannah Arendt,
alienado politicamente e, conforme Martin Heidegger, um
ente apenas calculativo.
Questão

04) “por entrar em questão o discurso” (l. 58-59) evidencia a
consequência da conclusão a que chega Hannah Arendt
anteriormente, permitindo, assim, que haja uma evolução
das informações necessárias à compreensão de suas
ideias.
05) “ela” (l. 67) retoma, por meio de uma referência anafórica,
a expressão “era moderna” (l. 64), objetivando fechar as
considerações sobre a questão enfocada.
Questão

Quanto aos recursos linguísticos presentes no texto em
análise, é correto afirmar:

3

01) O uso das aspas em “ ‘Serenidade’ ” (l. 18) tem uma
justificativa diferente das empregadas em “ ‘A Condição
Humana’ ” (l. 43).
02) As marcas linguísticas “ele” (l. 21) e “sua” (l. 23) retomam
o mesmo referente, embora exerçam diferentes funções
sintáticas.
03) O deslocamento do adjetivo “possíveis” para depois do
nome que modifica, em “a preocupação com possíveis
formas” (l. 62), altera a semântica do contexto frasal em
que se inclui o fragmento citado.
04) A expressão “da qualidade” (l. 31) exerce a mesma função
sintática que “da linguagem” (l. 31-32).
05) Os termos em negrito, em “É ela que abre caminho à
discussão” (l. 67-68), tem valor expletivo.

Apesar de o texto ser referencial, estando escrito em uma
linguagem predominantemente denotativa, há o uso da
conotação em alguns trechos, como o que está transcrito em
01) “Hoje, [...] discute-se sobre um novo modo de o humano
ser no mundo, sendo transformado, conforme as
mudanças ocorridas em seu entorno.” (l. 1-5).
02) “Para ele, esse meditar está ligado ao enraizamento do
homem no solo de sua terra natal e também do planeta
Terra.” (l. 21-23).
03) “A linguagem [...] revela estar presente uma transformação
cada vez maior nas relações entre os homens.” (l. 27-31).
04) “Para isso, é necessária a serenidade de que trata seu
texto, que consiste em aceitar e negar simultaneamente”
(l. 38-40).
05) “Assim, a questão do avanço da ciência e da tecnologia
passa a ser política” (l. 57-58).
Questão

6

Questões

7e8

TEXTO:

4

A alternativa que traz uma afirmativa incoerente sobre a
semântica do termo transcrito, de acordo com o contexto em
que está inserido, é a
01) “entorno” (l. 5) refere-se a algo que está em volta de
alguém ou de alguma coisa.
02) “impelindo” (l. 11) diz respeito a uma ação motivadora,
impulsionadora.
03) “engendrada” (l. 17) equivale a produzida com criatividade.
04) “desraizamento” (l. 50) sugere arraigamento.
05) “ponto-chave” (l. 67) é sinônimo de aspecto principal.
Questão

5
NERUDA, Pablo. Frase. Disponível em:< http://2.bp.blogspot.com/
U9_xzczuDOc/Tzv4NsOzLuI/AAAAAAAACr0/Ih2WmWXpujg/ s1600/
nerudaautoajuda.jpg>.Acesso em: 20 mar. 2014.

A progressão das ideias que compõem o texto ocorre por meio
de alguns elementos linguísticos, sobre os quais apenas está
correta a informação constante na alternativa

Questão

01) “No meio psicanalítico” (l. 5) é um termo circunstancial que
dá continuidade ao assunto apresentado, explicitando uma
visão do homem que desconstrói o que foi antes afirmado,
para mostrar como é difícil se chegar a um consenso sobre
o assunto em pauta.
02) “cada vez mais” (l. 28) permite a sequência das
colocações feitas por Heidegger, sinalizando a intensidade
das ações através das quais o homem vem sendo
estudado na sua relação com o mundo.
03) “Já Arendt” (l. 43) garante o desenvolvimento temático por
meio de um contraponto de sua concepção com a de
“Heidegger” (l. 35), pondo em tela a sua visão dos fatos.
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Em relação às ideias expressas no texto anterior – “O homem
no mundo moderno” — essa frase encerra uma advertência
também presente no provérbio indicado em
01) “O plantio é opcional... A colheita é obrigatória...Por isso,
cuidado com o que planta!”
02) “Para que nasçam virtudes, é necessário semear
recompensas.”
03) “Terminando o jogo, o rei e o peão voltam à mesma caixa.”
04) “Dize-me com quem andas que te direi quem és.”
05) “Falar é fácil, fazer é que é difícil.”

2
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Questão

feliz, por que não?
pois rompeu o nexo
da velha Criação,
eis que o homem feito
em laboratório
sem qualquer defeito,
como no antigório,
acabou com o Homem.
Bem feito.

8

O termo coesivo “mas”, na frase em destaque, tem por função
01) restringir o sentido do vocábulo “escolhas”.
02) pôr em evidência que toda ação pressupõe uma reação.
03) indicar uma oposição entre as ideias formadoras do
período.
04) estabelecer uma compensação em relação à afirmativa
anterior.
05) evidenciar uma ressalva ao pensamento expresso
anteriormente.
Questões

45

50

ANDRADE, Carlos Drummond de. O novo homem. Disponível em: <http:/
/www.algumapoesia.com.br/drummond/drummond17.htm>. Acesso em:
20 mar. 2014.

9 e 10

Questão

TEXTO:

A voz poética, nesse texto,

O novo homem
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O homem será feito
em laboratório.
[...]
Será neoconcreto
se houver censura.
Ganhará dinheiro
e muitos diplomas,
fino cavalheiro
em noventa idiomas.
[...]
O homem será feito
em laboratório
muito mais perfeito
do que no antigório.
Dispensa-se amor,
ternura ou desejo.
[...]
A dor não preside
sua gestação.
Seu nascer elide
o sonho e a aflição.
Nascerá bonito?
Corpo bem talhado?
Claro: não é mito,
é planificado.
[...]
Quer um sábio? Peça.
Ministro? Encomende.
Uma ficha impressa
a todos atende.
Perdão: acabou-se
a época dos pais.
[...]
Sua independência
é total: sem marca
de família, vence
a lei do patriarca.
Liberto da herança
de sangue ou de afeto,
desconhece a aliança
de avô com seu neto.
Pai: macromolécula;
mãe: tubo de ensaio,
e, per omnia secula,
livre, papagaio,
sem memória e sexo,
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01) enaltece o ser humano por sua inteligência e criatividade
na busca da felicidade terrena.
02) ironiza a ideia de bebês de proveta, feitos por encomenda,
como se fossem um produto qualquer.
03) prenuncia o destino da humanidade, que caminha para
a completude, impulsionada pela tecnociência.
04) condena aqueles que querem filhos perfeitos, sem
nenhuma possibilidade de existência de problemas
genéticos.
05) questiona a validade de se ter filhos feitos em laboratórios
pelos possíveis problemas psicológicos que poderão
surgir.
Questão

10

Marque V quando a análise do elemento linguístico transcrito
do texto for verdadeira e F, quando for falsa.
( ) A palavra “neoconcreto” (v. 3) é formada pelo mesmo
processo que “independência” (v. 29).
( ) O período “Será neoconcreto/ se houver censura.”
(v. 3-4) é constituído por orações do mesmo tipo que as
existentes em “Claro: não é mito,/ é planificado.”
(v. 21-22).
( ) O termo “amor” (v. 13), no contexto em que se insere, é
paciente da ação verbal.
( ) A interrogação presente nos versos “Nascerá bonito?”
(v. 19) e “Corpo bem talhado?” (v. 20) sugere dúvida.
( ) A forma verbal “preside” (v. 15) apresenta-se com a
mesma regência que “desconhece” (v. 35).
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01)
02)
03)
04)
05)

VF
FV
VF
FV
VV

V
F
V
F
V

FV
FV
VF
VF
VV

* * *
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Prova de Matemática
Questões de 11 a 13
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
Questão

11

Preparar um soro glicosado a 5% significa que, em cada 100ml de solução, se
tem 5g de glicose.
Na Enfermaria de Emergência de um Hospital, em um frasco de 500ml de soro
glicosado a 5%, foram acrescentadas 10(dez) ampolas de 10ml de glicose a 23%.
Com base nessas informações, pode-se afirmar que a concentração de glicose
no volume final do soro glicosado é igual a
01)
02)
03)
04)
05)

8,3%
8%
7,3%
6,3%
6%

Questão

12
Um grupo de pacientes cardíacos de um hospital foi observado para avaliação.
A tabela mostra o tempo de internamento, em dias, de cada um deles.

Com base nessas informações, é correto afirmar que a média, em dias, do período de
internamento desses pacientes é igual a
01)
02)
03)
04)
05)

2,8
3,0
3,5
3,8
4,0

Questão

13

Sabe-se que a pele humana, se esticada da cabeça aos pés, daria para cobrir,
de modo irregular, não uniforme, uma superfície de até dois metros quadrados.
Em um ambulatório hospitalar, um paciente em tratamento, com 30% da
superfície de seu corpo queimada, com lesões, tem prescrição médica para
uso de uma pomada antialérgica, que deve ser aplicada sobre a pele, com
recomendação de dosagem de, aproximadamente, 3mg por centímetro
quadrado, uma única vez ao dia.
Nessas condições, a quantidade mínima, em gramas, do medicamento
necessário para completar o tratamento desse paciente, em duas
semanas, é
01)
02)
03)
04)
05)

126
158
203
252
300

* * *
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Prova de Conhecimentos Gerais
Questões de 14 a 20
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
Questão

04) Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas
de cirurgia e nas salas de parto necessitam de tampa
para vedação.
05) Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em
recipientes constituídos de material compatível com o
líquido armazenado, resistentes, mas maleáveis e
estanques, com tampa de fácil manuseio para seu
esvaziamento.

14

A penalidade que é da alçada do Conselho Federal de
Enfermagem é a de
01)
02)
03)
04)
05)

censura.
castigo.
advertência verbal.
suspensão do exercício profissional.
cassação do direito do exercício profissional.

Questão

Questão

15

A precaução padrão é indicada em caso de

Administrar medicamentos, sem conhecer a ação da droga e
sem certificar-se da possibilidade de riscos, é uma proibição
descrita no Código de ética da Enfermagem, em que a
penalidade indicada para esta infração, além da advertência
verbal, é a de

01)
02)
03)
04)
05)

01) multa.

donovanose e dengue.
caxumba e candidíase.
adenovírus e amebíase.
conjuntivite viral e coqueluche.
colite associada a antibiótico e celulite.

Questão

02) descontinuação do trabalho.
04) impossibilidade de exercer o trabalho.
05) julgamento das ações empreendidas.

Os fatores relacionados ao profissional enfermeiro que
interferem positivamente para a realização do histórico de
enfermagem são

16

Na avaliação de risco biológico, um dos principais fatores de
interesse, considerado como o aspecto que envolve não
somente a infectividade (por exemplo, a possibilidade das
bactérias de formar esporos), mas também a capacidade do
organismo de sobreviver no meio ambiente por um tempo
maior é chamado de

01) a falta de preparo da enfermeira na coleta de dados.
02) o autoconhecimento, evitando que a enfermeira projete no
paciente os próprios problemas.
03) a improvisação como recurso quando falta tempo para
realização do histórico.
04) a menor habilidade como recurso útil na informalidade
indispensável para obter a confiança do paciente.
05) o uso de um padrão de comunicação único independente
das questões pessoais do paciente que serve como regra
para a obtenção de dados técnicos.

01) dose infecciosa.
02) patogenicidade.
03) origem do material.
04) via de transmissão.
05) estabilidade do agente.
Questão

Questão

20

São fatores que influenciam positivamente a implantação da
SAE:

17

Sobre o acondicionamento de resíduos em serviços de saúde,
é correto afirmar:

01) Apoio da Gerência Administrativa responsável pela
instituição.
02) Disputa entre as classes profissionais pela hegemonia
do conhecimento.
03) Recursos Humanos insuficientes para as atividades
assistenciais.
04) Planejamento da divisão do tempo de trabalho com maior
dedicação do profissional enfermeiro para as atividades
administrativas.
05) Desinteresse e despreparo de alguns enfermeiros.

01) Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco
constituído de material resistente a ruptura e a vazamento,
impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT.
02) Os sacos utilizados devem ter respeitados os seus limites
de peso, sendo permitido o seu esvaziamento ou
reaproveitamento.
03) Os sacos devem estar contidos em recipientes de material
lavável, resistente a punctura, ruptura e vazamento, com
tampa provida de sistema de abertura com contato
manual e cantos em quina, e ser resistente ao
tombamento.
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O histórico de enfermagem é o roteiro sistematizado para o
levantamento de dados do ser humano que tornam possível
a identificação de seus problemas.

03) invalidação do título profissional.

Questão

18

* * *
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