INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR-CE
PROCESSO SELETIVO

CADERNO DE PROVAS 01
COPEIRO HOSPITALAR
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:
1. A
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

duração máxima da prova será 9. Para marcar as RESPOSTAS no Cartão
de 2h30 (duas horas e trinta minutos).
de
Respostas
(gabarito),
utilize
Os candidatos poderão entregar o
caneta esferográfica preferencialmente
Caderno de Provas somente 1h00 (uma
de
tinta
PRETA
fabricada
hora) após o início da mesma.
OBRIGATORIAMENTE em material
Por motivos de segurança, o candidato
transparente. Faça as marcações de
não poderá levar consigo o Caderno de
acordo com o exemplo abaixo:
Provas.
Ao término da prova, o Cartão de
FORMA CORRETA
Respostas
(gabarito)

OBRIGATORIAMENTE
deve
ser
devolvido para o fiscal responsável
pela sala independente do horário.

A prova contém 30 (trinta) questões com
4 (quatro) alternativas de resposta cada.
FORMA ERRADA
Leia atentamente cada questão e
assinale no Cartão de Respostas

(gabarito) a alternativa correta.

Qualquer dúvida dirija-se somente a um

dos fiscais de sua sala.
O Cartão de Respostas (gabarito)
deverá ser preenchido do campo 01 (um)
ao 30 (trinta).
Verifique se os seus dados estão
Marcas mal feitas não são lidas pelo
corretos no Cartão de Respostas
sistema
de
correção
automático,
(gabarito) e na Lista de Presença e
invalidando a questão.
assine ambos. Os dados incorretos 10. A marcação no CARTÃO DE
deverão ser corrigidos somente na Lista
RESPOSTAS (gabarito) é definitiva,
de Presença.
não admitindo rasuras. Marque apenas
uma resposta para cada questão. Duas
ou mais marcações anularão a sua
resposta. Não risque, não amasse, não
dobre e não suje o Cartão de Respostas
(gabarito).

O GABARITO OFICIAL E A PROVA OBJETIVA ESTARÃO DISPONÍVEIS EM ATÉ 48H NO SITE:
WWW.DEDALUSCONCURSOS.COM.BR (ÁREA DO CANDIDATO)
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LÍNGUA PORTUGUESA

05 (questões)

As questões de 01 a 05 dizem respeito ao Texto. Leia-a
atentamente antes de respondê-las.
(Texto)

02. Analise as palavras a seguir retiradas do Texto e,
em seguida, assinale a alternativa que representa
ortografia incorreta:
a)
b)
c)
d)

“diretriz” (linha 3)
“enfatizada” (linha 13)
“hipertensos” (linha 18)
Todas as palavras apresentadas nas demais
alternativas estão escritas corretamente.

03. Analise o trecho abaixo retirado do Texto:
“A hipertensão arterial tem forte relação com a doença
cardiovascular, a principal causa de morte no Brasil e
no mundo.” (linhas 14 a 17)
Assinale a alternativa correta com base na função
morfológica das palavras destacadas:
a)
b)
c)
d)

“forte” – conjunção.
“com” – preposição.
“a” – pronome.
“e” – advérbio.

04. Sobre a pontuação no trecho abaixo, analise:
“A faixa entre 120 e 129 mmHg e 80 e 84 mmHg é
considerada normal, mas não ótima, [...]” (linhas 9 a 11)
A vírgula empregada acima foi utilizada pelo autor para
isolar:
a)
b)
c)
d)

Um termo adversativo.
O vocativo.
O aposto.
Uma oração subordinada adjetiva.

05. Com base na regência verbal, é correto afirmar que
o verbo "sofreu" (linha 4), no contexto em que ele está
inserido, é:
01. Sobre as ideias apresentadas no Texto, analise:
I- Uma nova diretriz de hipertensão arterial foi
divulgada durante o 75º. Congresso da Sociedade
Brasileira de Cardiologia;
II- Embora uma nova diretriz de hipertensão
arterial foi divulgada, a classificação para préhipertensão se manteve estável, ou seja, sem
alterações;
III- A faixa entre 120 e 129 mmHg e 80 e 84
mmHg é considerada ótima, de acordo com os novos
dados divulgados durante o 75º. Congresso da
Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

a)
b)
c)
d)

Intransitivo.
Transitivo direto.
Transitivo indireto.
Transitivo direto e indireto.

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA

05 (questões)

06. Com base nos conceitos trazidos pela lei orgânica
de saúde 8080/90, considere a alternativa correta:
a) A saúde é um dever fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
b) A lei orgânica de saúde dispõe sobre dispõe sobre
a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras
providências.
c) É objetivo do Sistema Único de Saúde – SUS a
identificação
e
divulgação
dos
fatores
condicionantes e determinantes da saúde.
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d) A universalidade de acesso aos serviços de saúde
é entendida como o conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em
todos os níveis de complexidade do sistema.

a)
b)
c)
d)

Shift+N
Ctrl+Alt+M
Alt+N
Ctrl+Shift+M

07. A estratégia prioritária para expansão e
consolidação da Atenção Básica utilizada pela Política
Nacional de Atenção Básica é a:

13. É um conjunto de informações nomeadas,
armazenadas e organizadas em uma mídia de
armazenamento de dados. Pode ser um documento de
texto, uma imagem, um vídeo, etc. trata-se de um (a):

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Rede de Atenção à Saúde.
Saúde da Família.
Participação Popular.
Equidade.

Sistema.
Arquivo.
Memória.
Hardware.

08. De acordo com o artigo 198 da Constituição da
República Federativa do Brasil, não é uma diretriz do
SUS:

14. No MS-Excel 2013, ao clicar no botão fx, uma
janela com todas as funções que podem ser utilizadas
será exibida. O botão fx encontra-se na guia:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Descentralização.
Participação da comunidade.
Atendimento integral.
Acessibilidade universal.

09. De acordo com a lei 8142/90, a representação dos
usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será:
a) Composta por representantes do governo.
b) Diversificada, frente às representações de saúde
da população.
c) Paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos.
d) Exclusivamente
dividida
entre
técnicos
e
profissionais de saúde com formação superior.
10. Segundo a Revista Veja, O Ministério da Saúde foi
convidado a falar à Câmara dos Deputados, em
23/11/2020, sobre os 6,86 milhões de testes de
coronavírus que estão mofando em um depósito e
correm o risco de perder a validade. Foi convocado à
Câmara, o Secretário de Vigilância em Saúde, do
Ministério da Saúde:
a)
b)
c)
d)

INFORMÁTICA

05 (questões)

11. Trata-se do atalho utilizado, no navegador Mozilla
Firefox, para recarregar a página atual:
a)
b)
c)
d)

15. Em relação ao correio eletrônico, é correto afirmar
que o protocolo utilizado no acesso remoto a uma caixa
de correio eletrônico, que permite que todas as
mensagens contidas numa caixa de correio eletrônico
possam ser transferidas sequencialmente para um
computador local, de modo que o utilizador possa ler as
mensagens recebidas, é denominado como:
a)
b)
c)
d)

Ctrl+R
Ctrl+T
Ctrl+N
Ctrl+Q

12. Qual atalho de teclado, utiliza-se para criar uma
nova mensagem, em qualquer modo de exibição do MS
Outlook 2013?

SVTP (Service Voucher Transfer Protocol).
PROS (Protocol Rule Of Service).
POP3 (Post Office Protocol).
IMAP (Image Advanced Part).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15 (questões)

16. Qual a temperatura ideal para conservação, sob
refrigeração, de carnes suínas:
a)
b)
c)
d)

Roberto Ferreira Dias.
Arnaldo de Medeiros.
Eduardo Pazuello.
Iranildo Campos.

Fórmulas.
Dados.
Exibição.
Inserir.

Entre -8ºC e 0ºC.
Entre 4ºC e 7ºC.
Entre 2ºC e 6ºC.
Entre 0ºC e 4ºC.

17. Trata-se do tratamento nutricional em forma líquida,
utilizada quando o paciente não pode ingerir alimentos
sólidos por via oral:
a)
b)
c)
d)

Dieta parcial;
Dieta primária.
Dieta longínqua.
Dieta enteral.

18. Alimento que pertence ao grupo das leguminosas:
a)
b)
c)
d)

Chuchu.
Lentilha.
Mandioca.
Abóbora.
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19. Assinale a alternativa que apresenta uma das
funções da vitamina A:
a)
b)
c)
d)

Controlar a coagulação sanguínea.
Prevenir o escorbuto.
Preservar as células da pele.
Combater a osteomalácia.

a)
b)
c)
d)

50g de fubá e 30g de açúcar refinado.
35g de fubá e 25g de açúcar refinado.
25g de fubá e 50g de açúcar refinado.
30g de fubá e 25g de açúcar refinado.

26. Os alimentos podem ser classificados de acordo
com as funções dos seus principais nutrientes. Sob
este contexto, o milho é classificado como:

20. Exemplo de alimento rico em vitamina B9:
a)
b)
c)
d)

Maçã vermelha.
Cereais integrais.
Leite desnatado.
Gema de ovo.

21. Assinale a alternativa que apresenta um alimento
que não pode ser reaproveitado, para a preparação
sugerida:
a) Sobras de arroz tipo agulha cozido, para o preparo
de risoto de palmito.
b) Sobras de feijão carioca cozido, para o preparo de
feijão tropeiro.
c) Sobras de arroz tipo agulha cozido, para o preparo
de bolo de arroz recheado.
d) Sobras de feijão carioca cozido, para o preparo de
feijão gratinado.
22. Mineral presente em grande quantidade nos ossos
e dentes:
a)
b)
c)
d)

Ferro.
Fósforo.
Iodo.
Potássio.

23. Você observou que há sobras de carnes cruas
temperadas no refrigerador. Qual o tempo máximo de
armazenamento?
a)
b)
c)
d)

1 dia.
3 dias.
2 dias.
4 dias.

24. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto
do hipoclorito de sódio em uma unidade produtora de
refeições hospitalares:
a) Desinfecção de bancadas e superfícies.
b) Remoção de sujidades aderentes às panelas de
alumínio.
c) Desinfecção de embutidos secos.
d) Remoção de sujidades de tubérculos.

a)
b)
c)
d)

Alimento regulador.
Alimento construtor.
Alimento energético.
Alimento reparador.

27. Assinale a alternativa que apresenta o
procedimento correto da técnica de desinfecção de
hortaliças folhosas:
a) Manter as folhas
por 35 minutos.
b) Manter as folhas
por 5 minutos.
c) Manter as folhas
por 15 minutos.
d) Manter as folhas
por 25 minutos.

higienizadas em solução clorada
higienizadas em solução iodada
higienizadas em solução clorada
higienizadas em solução iodada

28. Alimento que apresenta
contaminação microbiana:

um

alto

risco

de

a) Sopa cremosa industrializada.
b) Linguiça calabresa assada em temperatura acima
de 70ºC.
c) Legumes cozidos congelados.
d) Ervilha em lata estufada.
29. Qual a validade do certificado de uma prestadora
de serviços de saúde, que recebeu a Acreditação com
Excelência, emitido pela Organização Nacional de
Acreditação (ONA):
a)
b)
c)
d)

3 anos.
12 meses.
5 anos.
48 meses.

30. Qual a temperatura máxima que a dieta enteral, a
ser administrada por sistema aberto, deverá
permanecer sob refrigeração, até o momento de sua
distribuição nas unidades de internação?
a)
b)
c)
d)

10ºC.
9ºC.
11ºC.
8ºC.

25. Você foi orientado a preparar 1.000ml de mingau de
fubá para as crianças internadas na ala pediátrica. Na
ficha técnica consta que deve ser utilizado 3% de fubá
e 2,5% de açúcar refinado para o preparo deste
mingau. Qual a quantidade destes ingredientes que
você irá solicitar ao responsável do estoque de
alimentos:
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