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INSTRUÇÕES 
 

 Nesta prova, você encontrará: 
05 (cinco) questões de Português, 
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 
10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

 Você está recebendo um Caderno com um total de 20 questões do tipo múltipla esco-
lha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

 Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa corre-
ta. 

 

 Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

 Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

 No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

 O Cartão-Resposta e o Caderno  de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

 Assine e date, no verso, o Cartão-Resposta. 
 

 Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

 Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

 Duração da Prova: 2 (duas) horas.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

Blumenau, 30 de abril de 2015.  
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Q U E S T Õ E S    DE    P O R T U G U Ê S  

 

 
Leia atentamente o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5: 
 

O renascer dos belos sentimentos, 
uma vez satisfeitas as necessidades básicas (1) 

 
Esta pungente história se passou no meio de uma selva, nas areias de um deserto, num velho navio abandonado 
e sem rumo, em qualquer lugar em que há dificuldades de alimentação e o homem começa a sentir a antropo ou 
qualquer outra fagia a lhe espicaçar o estômago. 
 
Pois, sozinho e sem se alimentar há vários dias, o homem vinha caminhando no vasto areal (ou selva, ou etc….), 
seguido apenas de seu fiel cachorro. Lá para as tantas lhe deu, porém, o espicaçar acima enunciado, a fome ba-
teu-lhe às portas da barriga: “pan, pan, pan, ó de casa!” Já batera antes, mas o homem tinha fingido que não ou-
via. Naquele momento, porém, não resistiu mais e atendeu à fome. Matou o cachorrinho, única coisa comível num 
raio de quilômetros. Matou-o, assou-o num fogo improvisado, e comeu-o todo, todo, com uma fome canina (per-
dão). Quando tinha acabado de comer o animal, sentou-se, plenamente satisfeito. E foi então que olhou em torno 
e começou a chorar: ”Ai, ai, ai” – soluçou – “pobre do Luluzinho! Como ele adoraria roer esses ossos!” 
 
MORAL: Quando eu tiver uma casa bem confortável, escreverei um trabalho de sociologia. 
 
(1) “Para se exercer as virtudes do espírito é necessário um mínimo de conforto material.” (Santo Agostinho) 

(FERNANDES, Millôr. Fábulas Fabulosas. Rio de Janeiro: Nórdica, 1991. p. 68.) 

 
 
1- Considere as seguintes afirmativas sobre o texto lido: 

 

I- A noção de espaço no texto é ampla, genérica. Isso também se aplica ao personagem “homem”, que pode 
ser tomado como espécie (todos os homens). 

II- O homem revela que o suposto ato falho foi motivado pela fome canina. Depois se mostra triste, arrepen-
dido (o que se comprova nos quatro últimos períodos do texto). 

III- O título da fábula “O renascer dos belos sentimentos, uma vez satisfeitas as necessidades básicas” esta-
belece uma relação de condição.  

IV- Não já justificativa no texto para a sugestão do ato de “antropo...fagia”, pois o homem comeu o cão. 
V- O texto apresenta os fatos em sequência e de acordo com a relação de causa e efeito (por causa da fome, 

o homem matou e comeu o cão). 
VI- O adjetivo “fiel” atribui maior valor ao cachorro do que o de simples animal irracional. Ocorre uma inversão 

de papéis: quem age instintivamente é o homem (ser racional) e não o cachorro (ser essencialmente ins-
tintivo). 
 

Assinale a resposta correta: 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas II, III, IV e V. 
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e VI. 
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, IV e V. 
(D) Estão corretas apenas as afirmativas III e V. 
(E) Estão corretas apenas as afirmativas I, III, V e VI. 

 
2- Escreva “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para as falsas: 
 

( ) Falta um acento grave (indicativo de crase) no título: “O renascer dos belos sentimentos, uma vez satis-
feitas às necessidades básicas”. 

( ) No trecho “...e o homem começa a sentir a antropo ou qualquer outra fagia a lhe espicaçar o estômago.”, 
“lhe” tem valor de pronome possessivo.  

( ) O trecho “...lhe deu, porém, o espicaçar acima enunciado, a fome bateu-lhe às portas da barriga.” exem-
plifica a linguagem figurada ou conotativa. 

( ) O texto é marcado pela comicidade e pela ironia. 
( ) O substantivo “coisa”, no segundo parágrafo, também foi utilizado para designar o cachorro. 

 

Assinale a alternativa que contém a resposta correta: 
(A) V, F, V, V, F. 
(B) F, V, F, F, V. 
(C) V, F, F, V, V. 
(D) F, V, V, V, V. 
(E) V, F, V, F, F. 
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3- Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Associe o verbo de cada oração aos seus respectivos 
tempo e modo: 

 
I- “Como ele adoraria...”     
II- “...há vários dias...”          
III- “Já batera antes,...” 
IV- “Quando eu tiver...” 
V- “...escreverei um trabalho...” 

 
(    ) Futuro do subjuntivo. 
(    ) Futuro do pretérito do indicativo. 
(    ) Futuro do presente do indicativo. 
(    ) Presente do indicativo. 
(    ) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
 
A sequência correta é: 
(A) IV, I, V, II, III. 
(B) V, IV, I, III, II. 
(C) I, V, III, II, IV. 
(D) III, I, V, II, IV. 
(E) IV, I, II, III, V. 

 
4- Somente uma das afirmativas está correta. Assinale-a: 

(A) Em “Matou-o, assou-o num fogo improvisado, e comeu-o todo,” a colocação pronominal obedece às nor-
mas da próclise. 

(B) “Fagia” (no primeiro parágrafo do texto) é sinônimo de ódio, inimizade, temor. 
(C) Em “Já batera antes, mas o homem tinha fingido que não ouvia.”, a conjunção “mas” estabelece uma rela-

ção de oposição entre as orações. 
(D) A conjunção “quando” foi empregada com o mesmo sentido nos dois períodos: “Quando eu tiver uma casa 

bem confortável, escreverei um trabalho de sociologia.” e “Quando tinha acabado de comer o animal, sen-
tou-se, plenamente satisfeito.” 

(E) “Esta pungente história” quer dizer “Esta história instigante, infrequente e imprevista”. 
 

5- Analise as três afirmativas a seguir: 
 

I- O vocábulo “espicaçar” foi utilizado duas vezes no texto. No primeiro parágrafo, há o verbo “espicaçar”. No 
segundo parágrafo, “espicaçar” foi empregado como substantivo. 

II- Conforme as regras de concordância verbal, pode-se reescrever a máxima de Santo Agostinho da seguin-
te maneira: “Para se exercerem as virtudes do espírito é necessário um mínimo de conforto material”.   

III- Nos períodos “Pois, sozinho e sem se alimentar há vários dias,” e “Naquele momento, porém, não resistiu 
mais e atendeu à fome.”, as conjunções “pois” e “porém” são conclusivas. 

 
Agora, assinale a resposta correta: 
(A) Apenas a afirmativa III está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 
 

 

Q U E S T Õ E S    DE    C O N H E C I M E N T O S    G E R A I S  

 

 
6- Diversos imigrantes vindos do Haiti estão chegando a Santa Catarina nos últimos anos. Depois de um grande 

terremoto nesse país da América Central, os seus cidadãos estão saindo de lá em busca de novas oportuni-
dades e de emprego. Muitas indústrias catarinenses, por falta de mão de obra local, estão recrutando os re-
cém-chegados e colocando para trabalhar na linha de produção. Por qual estado brasileiro os referidos imi-
grantes estão conseguindo entrar, em sua maioria, no Brasil? 
(A) Rondônia. 
(B) Amazonas. 
(C) Acre. 
(D) Mato Grosso. 
(E) Paraná. 
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7- O norte da África vem sendo alvo de ataques terroristas frequentes. Um grupo já sequestrou mais de 2000 
mulheres na Nigéria e está atuando em outros países deixando a população em pânico. Qual grupo mantém 
sua atuação restrita ao continente africano?  
(A) Boko Haram. 
(B) Estado Islâmico. 
(C) Al Qaeda. 
(D) Talibãs. 
(E) Jihad Islâmica. 

 
8- Em fevereiro de 2014, a Rússia enviou tropas militares para a Ucrânia. Desde então, o controle da região vem 

sendo disputado pelas duas nações, o que deixa o mundo e a Europa atentos para os conflitos que estão 
ocorrendo. Onde está acontecendo o impasse? 
(A) Na região dos Balcãs. 
(B) Na região da Crimeia. 
(C) Na região do Iêmen. 
(D) No Cáucaso. 
(E) No Chade. 

 
9- Recentemente, o Presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, restabeleceu relações diplomá-

ticas com Cuba e decidiu pelo fim do embargo. Líderes mundiais foram pegos de surpresa com a decisão de 
Obama, pois o embargo à ilha comandada pelos irmãos Castro durou: 
(A) Mais de 100 anos. 
(B) Mais de 60 anos. 
(C) Mais de 90 anos. 
(D) Mais de 50 anos. 
(E) Mais de 70 anos. 

 
10- A sociedade brasileira está diante de um dilema: a redução da maioridade penal. Recentemente, uma votação 

no Congresso Nacional decidiu que a maioridade penal deverá ser reduzida. A aprovação não é definitiva por-
que ainda depende do Senado Federal. Com a aprovação, qual a idade mínima para que um cidadão respon-
da por seus atos criminalmente? 
(A) 21 anos. 
(B) 16 anos. 
(C) 14 anos. 
(D) 17 anos. 
(E) 15 anos. 

 
 

 

Q U E S T Õ E S    DE    C O N H E C I M E N T O S    E S P E C Í F I C O S 

 

 
11- Em abril de 2013, por meio da publicação da Portaria nº 529, de 1º de abril, foi lançado o Programa Nacional 

de Segurança do Paciente (PNSP) pelo Ministério da Saúde (MS). Segundo esse documento, o conceito de 
Segurança do Paciente é: 
(A) A extinção dos riscos de danos associados à atenção à saúde. 
(B) A redução do risco de morte associado à atenção à saúde. 
(C) A extinção do risco de morte associado à atenção à saúde. 
(D) A atenção à saúde pautada na qualidade máxima com custo mínimo. 
(E) A redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. 

 
12- Atualmente, a descrição de processos de trabalhos nunca esteve tão evidente. Um colega de trabalho que 

desenvolve fluxogramas de instruções de trabalho questionou você sobre o símbolo utilizado no momento de 
uma decisão. Qual a alternativa que aponta o símbolo correto indicado ao colega? 
 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  
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13- Quanto à medida da pressão arterial (PA), no que se refere à sua execução e avaliação, assinale a alternativa 
correta: 
(A) Somente serão considerados hipertensos os indivíduos que apresentarem valores da PA superiores a 

140X90 mmHg. 
(B) A bolsa de borracha manguito do aparelho de PA deve ter 30% da circunferência do braço do indivíduo cu-

ja pressão será aferida. 
(C) A Mudança do Estilo de Vida (MEV) está indicada a partir do Estágio 1 de hipertensão. 
(D) A pressão arterial em adultos é considerada normal para valores abaixo de 140X90 mmHg. 
(E) A medida da PA na posição ortostática deve ser feita pelo menos na primeira avaliação em idosos e paci-

entes em uso de medicamentos, por exemplo. 
 
14- Na Gestão de Serviços de Saúde, vários são os instrumentos utilizados para identificar os fatores de interfe-

rência. Um deles é o Diagrama de Ishikawa que também é chamado de: 
(A) Diagrama de Causa e Efeito. 
(B) Diagrama de Pareto. 
(C) Diagrama de Brainstorming. 
(D) Diagrama SWOT. 
(E) Diagrama 5W 1H. 

 
15- A Resolução nº 466, de 2012, trata das diretrizes e normas de pesquisa envolvendo seres humanos. Com 

relação aos riscos e benefícios da pesquisa com seres humanos, assinale a alternativa correta:  
(A) No caso de inexistência de riscos ao pesquisado, o projeto de pesquisa fica livre de submissão ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP). 
(B) Somente pesquisas com riscos maiores que os benefícios requerem Termo de Consentimento Livre e Es-

clarecido (TCLE). 
(C) Após autorização da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), o pesquisador está isento de in-

formar qualquer alteração dos riscos envolvidos na pesquisa. 
(D) Toda pesquisa com seres humanos envolve riscos em tipos e graduação variáveis. 
(E) Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo pesquisado, mesmo na vi-

gência de danos, o pesquisado fica impedido de receber indenizações do pesquisador. 
 
16- O exercício da liderança é importante nas práticas diárias do profissional enfermeiro. São várias as formas de 

liderança existentes. O estilo de liderança que requer avaliação do grau de maturidade pessoal e profissional 
para determinar o direcionamento do liderado é observado na: 
(A) Inteligência Emocional. 
(B) Inteligência Situacional. 
(C) Inteligência Democrática. 
(D) Inteligência Liberal. 
(E) Inteligência Autocrática. 

 
17- A responsabilidade gerencial do profissional enfermeiro abrange várias situações, como liderança, gestão de 

conflitos, gestão de materiais e gestão de pessoal. Identificar o quantitativo de pessoal é de grande importân-
cia para garantir atendimento digno e de qualidade ao usuário. O sistema proposto por Fugulin é amplamente 
utilizado, sendo seu conceito melhor representado em qual alternativa?  
(A) É um sistema que determina o quantitativo considerando os Dias de Atendimento Semanal (DS) atrelados 

à Jornada Semanal de Trabalho (JST) e ao Índice de Segurança Técnica (IST). 
(B) É um sistema determinado pelos sítios funcionais existentes na instituição. 
(C) É um sistema que determina a classificação do cliente pelo grau de necessidade que possui em relação às 

atividades de enfermagem. 
(D) É um sistema determinado pela taxa de ocupação dos setores. 
(E) É um sistema em que o quantitativo de pessoal é determinado pela razão entre número de leitos e número 

de clientes internados. 
 
18- O planejamento é uma função administrativa com foco nos objetivos institucionais e, há muito, é tido como 

uma ferramenta importante da gestão. O planejamento pode ser dividido nos níveis Estratégico, Tático e Ope-
racional. Qual alternativa abaixo apresenta exclusivamente eventos e relações estratégicas? 
(A) Nível formado pelos gerentes que são responsáveis por implementar as diretrizes institucionais. 
(B) Nível formado por encarregados ou supervisores cuja função é executar as deliberações superiores. 
(C) Nível formado pela presidência e diretores com poder de decidir sobre os rumos da instituição. 
(D) Nível formado por estrategistas externos com funções deliberativas, executivas e de controladoria das es-

tratégias. 
(E) Nível formado apenas por responsáveis pela operação, com poder deliberativo sobre as estratégias para 

atingir a missão e visão institucional. 
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19- Os indicadores são ferramentas amplamente utilizadas pelos gestores para identificar a necessidade de aten-
ção. A respeito dos indicadores, assinale a alternativa correta: 
(A) Indicadores hospitalares válidos são somente os sugeridos pela ANVISA. 
(B) Indicadores hospitalares são instrumentos utilizados para avaliar o desempenho hospitalar e a metodologia 

de trabalho, entre outros. 
(C) Os Indicadores hospitalares sugeridos pela ANVISA, por serem de fácil interpretação, podem ter seus nu-

meradores e denominadores adaptados antes do envio das informações. 
(D) Os indicadores de qualidade sempre apresentam o número de situações passíveis de dúvidas pelo núme-

ro de ocorrências. 
(E) Indicadores de qualidade na assistência servem apenas para pequenos ajustes do que já está validado. 

 
20- Sobre a gestão de conflitos, a alternativa que aponta a melhor estratégia é: 

(A) Evitar o altruísmo.  
(B) Ouvir as partes envolvidas sem considerar as informações no momento do julgamento. 
(C) Considerar, como melhor desfecho, um dos lados vencedor. 
(D) Manter a posição das coordenações no desfecho, mesmo que estas estejam equivocadas. 
(E) Identificar e apontar os pontos positivos do conflito para crescimento dos envolvidos. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL  

DE BLUMENAU 

 
 

Concurso Público  –  EDITAL PSPS TA N° 03/2015 

 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA  DE RESPOSTAS  

 
 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O Gabarito e o Caderno de Questões serão divulgados até às 18h do dia 01 de maio de 
2015, no site www.furb.br/concurso. 
 

 
 
 

Blumenau, 30 de abril de 2015. 
 

http://www.furb.br/concurs



