CESPE | CEBRASPE – IHBDF – Aplicação: 2018
•

Cada um dos itens da prova geral e da prova técnica está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que
cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO;
ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão
apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção
da sua prova geral e da sua prova técnica.
Em suas provas, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como
situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados
para anotações, rascunhos etc.
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!FimDoTexto!

A vida de Florence Nightingale, a criadora da
moderna enfermagem, daria um romance. Florence estava
destinada a receber uma boa educação, a casar-se com
um cavalheiro de fina estirpe, a ter filhos, a cuidar da casa
e da família. Mas logo ficou claro que a menina não
se conformaria a esse modelo. Era diferente; gostava
de matemática, e era o que queria estudar (os pais não
deixaram). Aos dezesseis anos, algo aconteceu: Deus
falou-me — escreveu depois — e convocou-me para servi-lo.
Servir a Deus significava, para ela, cuidar dos
enfermos, e especialmente dos enfermos hospitalizados.
Naquela época, os hospitais curavam tão pouco e eram
tão perigosos (por causa da sujeira, do risco de infecção)
que os ricos preferiam tratar-se em casa. Hospitalizados eram
só os pobres, e Florence preparou-se para cuidar deles,
praticando com os indigentes que viviam próximos à sua
casa. Viajou por toda a Europa, visitando hospitais. Coisa
que os pais não viam com bons olhos: enfermeiras eram
consideradas pessoas de categoria inferior, de vida desregrada.
Mas Florence foi em frente e logo surgiu a oportunidade
para colocar em prática o que aprendera. Sidney Herbert,
membro do governo inglês e amigo pessoal, pediu-lhe que
chefiasse um grupo de enfermeiras enviadas para o front turco,
uma tarefa a que Florence entregou-se de corpo e alma;
providenciava comida, remédios, agasalhos, além de
supervisionar o trabalho das enfermeiras. Mais que isso,
fez estudos estatísticos (sua vocação matemática enfim
triunfou) mostrando que a alta mortalidade dos soldados
resultava das péssimas condições de saneamento.
Isso tudo não quer dizer que Florence fosse, pelos
padrões habituais, uma mulher feliz. Para começar, não
havia, em sua vida, lugar para ligações amorosas. Cortejou-a
o político e poeta Richard Milnes, Barão Houghton, mas ela
rejeitou-o. Ao voltar da guerra, algo estranho lhe aconteceu:
recolheu-se ao leito e nunca mais deixou o quarto. É possível,
e até provável, que isso tenha resultado de brucelose,
uma infecção crônica contraída durante a guerra; mas havia aí
um óbvio componente emocional, uma forma de fuga da
realidade. Contudo — Florence era Florence —, mesmo
acamada, continuou trabalhando intensamente. Colaborou com
a comissão governamental sobre saúde dos militares, fundou
uma escola para treinamento de enfermeiras, escreveu
um livro sobre esse treinamento.
Estranha, a Florence Nightingale? Talvez. Mas
estranheza pode estar associada a qualidades admiráveis.
Grande e estranho é o mundo; grandes, ainda que estranhas,
são muitas pessoas. E se elas têm grandeza, ao mundo
pouco deve importar que sejam estranhas.
Moacyr Scliar. Uma estranha, e admirável, mulher.
Internet: <http://moacyrscliar.blogspot.com.br> (com adaptações).

No que se refere às ideias e à tipologia do texto CG2A1AAA,
julgue os itens que se seguem.
1

Para o autor do texto, entre a estranheza e as qualidades
admiráveis de Florence, o mais importante foi o legado
que ela deixou para a moderna enfermagem.

2

Infere-se do terceiro parágrafo do texto que, pelos padrões
da época em que viveu, Florence não foi feliz, pois não se
casou e passou o resto de sua vida recolhida em seu quarto.

3

O texto, embora contenha trecho narrativo dedicado
a contar a trajetória da precursora da moderna enfermagem,
é essencialmente dissertativo, pois está estruturado em
introdução, desenvolvimento e conclusão.

4

Embora seus pais não a tivessem deixado cursar
matemática, Florence concluiu seus estudos, tanto que
elaborou uma análise estatística acerca do índice de
mortalidade dos soldados.

5

Florence iniciou suas atividades como enfermeira ajudando
pessoas próximas a ela que não tinham condições
financeiras suficientes para se tratar nos hospitais.

Acerca dos aspectos linguísticos do texto CG2A1AAA,
julgue os próximos itens.
6

A correção gramatical do texto seria mantida caso
o sinal de dois-pontos empregado logo após “olhos” (R.18)
fosse suprimido e, em seu lugar, fosse empregada uma
vírgula seguida da expressão visto que, da seguinte forma:
olhos, visto que.

7

A inserção de uma vírgula logo após o termo “Hospitalizados”
(R.14) manteria a correção gramatical do texto.

8

A correção gramatical do texto seria mantida se fosse
inserido o acento indicativo de crase no vocábulo “a” no trecho
“destinada a” (R.3).

9

A correção gramatical do texto seria mantida, mas seu
sentido seria alterado, se fosse inserida a expressão ou de
logo após “brucelose,” (R.36).

10

Mantidos os sentidos do texto, a expressão “se conformaria”
(R.6) poderia ser substituída por se resignaria.

11

O trecho “que os ricos preferiam tratar-se em casa” (R.14)
expressa uma consequência do que se afirma nas duas
orações imediatamente anteriores, no mesmo período.

12

Nos trechos “Florence preparou-se” (R.15) e “Florence
entregou-se” (R.24), a partícula “se” classifica-se como
pronome apassivador.
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Os itens a seguir apresentam propostas de reescrita do trecho
“Contudo — Florence era Florence —, mesmo acamada,
continuou trabalhando intensamente. Colaborou com a comissão
governamental sobre saúde dos militares, fundou uma escola
para treinamento de enfermeiras, escreveu um livro sobre
esse treinamento.” (R. 39 a 43) do texto CG2A1AAA. Julgue-os
quanto à correção gramatical.
13

Todavia, embora acamada, Florence, forte que era,
continuou trabalhando com vigor: contribuiu com a
comissão governamental acerca da saúde dos militares,
fundou uma escola preparatória para enfermeiras e publicou
um livro a esse respeito.

14

Mesmo assim, acamada, Florence era forte e continuou
seu trabalho de forma intensa, tendo colaborado em
estudos do governo sobre a saúde dos militares e fundou
uma escola para treinamento de enfermeiras quando
escreveu um livro contando como se deu tal acontecimento.

15

Entretanto, Florence era Florence. Ainda que acamada,
continuou trabalhando sem sessar e colaborou com a
comissão do governo à respeito dos hábitos militares.
Além disso, fundou uma escola para treinamento de
enfermeiras e escreveu um livro onde explicava esse
treinamento.
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Surpresas fazem parte da rotina de um socorrista.
Quando um chamado chega via 192, as informações
nem sempre vêm de acordo com a real situação. Às vezes,
é menos grave do que se dizia. Em outras, o interlocutor
— por pânico ou desconhecimento — não dá nem conta
de descrever a gravidade do caso. Quase sempre, condutores,
técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos saem
em disparada, ambulância cortando o trânsito, sirenes ligadas,
para atender a alguém que nunca viram. Mas podem chegar
à cena e encontrar um amigo. Estão preparados. O espaço
para a emoção é pequeno em um serviço que só funciona
se apoiado em seu princípio maior: a técnica.

A revolução tecnológica das últimas décadas do século XX,
que se estende ao longo do século XXI, trouxe inovações para
diversas áreas da vida humana. Na saúde, o progresso tecnológico
impulsionou o desenvolvimento de novos tratamentos para
diferentes patologias e, ao mesmo tempo, criou novos desafios
para os profissionais dessa área, os quais devem aprender não
apenas a utilizar novas tecnologias no cotidiano de seu trabalho,
mas também a lidar com os efeitos nocivos dessas inovações
na saúde da população.
!FimDoTexto!

Considerando essas informações, julgue os itens a seguir,
acerca dos impactos da tecnologia na área de saúde.
21
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No Brasil, o processo de urbanização é marcado pela ocupação
desorganizada do território e pela falta de planejamento, o que
resulta em uma série de problemas sociais, urbanos e ambientais.
A ocupação desordenada das cidades também causa impactos
na saúde da população, sendo necessário, além de um conhecimento
amplo sobre os efeitos da ocupação do território na saúde,
o desenvolvimento de políticas públicas e intervenções urbanas
capazes de melhorar a qualidade de vida e a saúde das populações
que vivem em áreas de risco, comunidades e periferias.
Considerando essas informações, julgue os itens seguintes.
!FimDoTexto!

26

Internet: <https://especiais.zh.clicrbs.com.br>.
!FimDoTexto!

Considerando os aspectos linguísticos do texto precedente
e as informações nele veiculadas, julgue os próximos itens.
16

Na linha 10, os termos “um amigo” e “preparados” exercem
a mesma função sintática nos períodos em que se inserem.

17

O elemento “Quando” (R.2) introduz no texto uma oração
condicional, podendo ser substituído por Se.

18

Infere-se da afirmação de que os socorristas estão preparados
para lidar com situações delicadas, como a de atender
um amigo em um chamado, que eles foram treinados para,
em momentos como esses, controlar suas emoções e agir
conforme os procedimentos técnicos da profissão.

19

20

O sujeito da forma verbal “é” (R.4) está elíptico e retoma
“um chamado” (R.2), o que justifica a flexão verbal na terceira
pessoa do singular.
A correção gramatical do texto seria prejudicada caso
se deslocasse a partícula “se”, em “se dizia” (R.4),
para imediatamente após a forma verbal: dizia-se.

A utilização de robótica em procedimentos cirúrgicos não
altera o tempo despendido nesses procedimentos, embora
possibilite que o cirurgião opere o paciente com mais precisão.
As redes sociais têm impactado a área de saúde mental: se,
por um lado, elas permitem que pacientes com depressão
compartilhem suas experiências, reduzindo os estigmas
que envolvem a doença, por outro lado, há registros de casos
de depressão e problemas comportamentais associados ao
uso das redes sociais.
O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) estabeleceu
regras para orientar a postura de profissionais da área de saúde,
como enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem,
no que se refere ao uso das redes sociais.
A tecnologia pode ser aplicada na área de saúde para
desenvolver bancos de dados que contenham informações
sobre os pacientes, o que permite o gerenciamento integrado
dos processos hospitalares.
A incorporação de novas tecnologias às terapias médicas
aumenta a eficiência e reduz os custos dos tratamentos,
ampliando seu acesso à população.
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O fato de as mães que residem em periferias ter de trabalhar
fora da sua comunidade contribui para o baixo índice
de aleitamento materno e a consequente subnutrição infantil
nessas regiões.
Em geral, em algumas comunidades periféricas, a arquitetura
das cozinhas dos barracos, com pouca ventilação, favorece
a concentração de gases tóxicos e a incidência de doenças
respiratórias em seus moradores.
A alta densidade de seres humanos por metro quadrado,
aliada ao saneamento básico precário, potencializa a dispersão
de vários problemas de saúde; em contrapartida, pode
favorecer a eficácia e o alcance de ações positivas, como
a adequada coleta de lixo, reduzindo a incidência de doenças
como dengue e leptospirose.
As instituições responsáveis pela segurança civil quando
da ocorrência de desastres naturais, como inundações
e deslizamentos de terra decorrentes da ocupação urbana
desordenada, são incapazes de prevenir a população sobre
a ocorrência desses eventos devido à inexistência, no Brasil,
de tecnologia desenvolvida para esse fim.
Estudos que consideram as condições de trabalho e de
movimentação urbana das populações residentes em regiões
periféricas das cidades comprovam a baixa incidência de
obesidade e de distúrbios neuropsiquiátricos nas populações
residentes nessas regiões.

