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               CASTIGO 
 

 Certa vez, numa extensa divisão de frações, havia 
um erro no resultado que eu obtivera, o pai me avisou do 
erro, mas queria que eu o descobrisse e o corrigisse. Fiz 
e refiz as contas inúmeras vezes, mas não atinava com o 
erro. Até que ele perdeu a paciência, o erro estava na 
minha cara, eu não o via. Agarrou-me pela nuca, 
encostou meu rosto em cima de um oito fatal e me fez 
apagá-lo com o nariz. 
        Na mancha produzida pelo meu nariz, no borrão de 
giz que ficara no lugar do oito, havia também lágrimas, 
pois eu chorava, não de dor, nem de humilhação, mas 
pela incapacidade de perceber onde errara. 
         Corrigi o oito, botei o sete no lugar e continuei a 
chorar. Minha mãe veio ver o que estava acontecendo, 
não acreditou quando viu o filho com o nariz sujo de giz, 
como um palhaço que se prepara para entrar no 
picadeiro. Tomou minha defesa, acusou o pai de fascista, 
o pai reclamou de minha falta de atenção, declarou-se 
desesperado, o tempo corria e eu não revelava 
progressos, falou tanto que ficou emocionado, parecia 
que ia chorar – e eu sabia que a tristeza dele não era pelo 
meu erro, mas por ter me castigado daquela maneira. 
 

        Carlos Heitor Cony 

1 - Analise a alternativa em desacordo com as 
idéias do texto. 
A) O comportamento do pai revela desespero e 

arrependimento. 
B) Além do narrador, dois outros personagens 

entram nas cenas narradas. 
C) Esses dois personagens apresentam 

comportamentos contraditórios. 
D) O narrador conta a própria vida e se revela 

egoísta, isto é, se enxerga como o centro do 
mundo. 

2 - Analise as considerações sobre o texto. 
I - O pai puniu o filho por ele não ter sido capaz 

de encontrar e corrigir sozinho o erro. 
II - Esse acontecimento (o castigo), recuperado 

pela memória, mostra que o narrador, hoje, 
compreende o que ele, quando menino, não 
compreendia. 

III - Ao escrever suas memórias, o narrador faz 
uma critica à figura do pai. 

IV - No desenrolar dos acontecimentos, o 
narrador revela sentimentos contraditórios. 

 
Somente estão corretas as afirmativas contidas 
em: 
A) apenas a I 
B) I, III e IV 
C) I, II e IV 
D) I e III 

3 - Há erro na separação das sílabas da palavra: 
A) ob - ti - ve - ra  
B) pa - ci - ên - cia 
C) fa - scis - ta 
D) co - ri - gis - se 

4 - Em que alternativa a palavra não começa com 
h como as demais?    
A) ___usufruir 
B) ___umor 
C) ___onestidade 
D) ___armonia 

5 - Leia as frases. 
I - Devem fazer muitos anos que ele foi castigado. 
II - Aqueles jovens tem boas lembranças. 
III - A maioria dos pais castiga os filhos. 
 

Quanto à concordância verbal: 
A) I, II e III estão corretas. 
B) I e II estão corretas. 
C) apenas a II está correta. 
D) apenas a III está correta. 

6 - A classe gramatical da palavra sublinhada está 
incorreta na alternativa: 
A) “... falou tanto que ficou emocionado...” – 

conjunção. 
B) “... e me fez apagá-lo...” – pronome pessoal. 
C) “... como um palhaço que se prepara...” – 

pronome relativo. 
D) “... que eu o descobrisse...” – artigo definido. 

7 - Assinale a frase que apresenta o adjetivo no 
superlativo absoluto analítico. 
A) O castigo foi tão violento quanto doloroso. 
B) O castigo foi violentíssimo. 
C) O castigo foi o mais violento de todos. 
D) O castigo foi muito violento. 

8 - A alternativa que apresenta o verbo flexionado 
no Pretérito Imperfeito do Indicativo é: 
A) “corrigi o oito...”  
B) “... e me fez apagá-lo com o nariz...” 
C) “... que ficara no lugar do oito...” 
D) “... o tempo corria...” 

9 - A palavra acentuada pelo mesmo motivo que 
“apagá-lo”. 
A) lágrimas  
B) água 
C) até 
D) paciência 
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10 - Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas. 
 

Ela ficou ______ preocupada, pois o filho recebia 
______ castigos. 
 

A) meia - bastantes  
B) meio - bastante 
C) meio - bastantes 
D) meia - bastante 

11 - A palavra que não se completa corretamente 
com ç: 
A) pa __oça  
B) exce__ão 
C) obse__ão 
D) mi__anga 

12 - O plural de “... não acreditou...”, está na 
alternativa: 
A) não acreditamos. 
B) não acreditaram. 
C) não acreditastes. 
D) não acreditavam. 

13 - Houve erro ao se substituir a locução adjetiva 
pelo adjetivo em: 
A) período da tarde - vespertino  
B) água sem cheiro - insípida 
C) faixa de idade - etária 
D) brilho das estrelas - estelar 

14 - A regência verbal só atende à norma culta 
em:  
A) Lembrou do fato antigo. 
B) Ela aspirava uma vida mais digna. 
C) O menino assistiu ao espetáculo. 
D) Ele perdoou o pai. 

15 - O substantivo “conta” possui uma forma 
derivada que se grafa com z: contabilizar. Da 
mesma forma, está corretamente grafado com z, o 
verbo:  
A) paralizar. 
B) pesquizar. 
C) utilizar. 
D) aparafuzar. 
 
 
 
16 - Determine, em m2, o resultado da adição: 
43,87m2 + 48dm2 + 650000mm2. 
A) 46m2 
B) 45m2 
C) 44m2 
D) 50m2 

17 - Carlos coleciona selos. Sabendo que 
10
3  dos 

selos ele ganhou de seu pai, 2
1  dos selos ele ganhou 

de seu avô e outros 16 selos restantes ele ganhou 
de seus amigos, determine o número de selos da 
coleção de Carlos. 
A) 40 selos  
B) 80 selos 
C) 70 selos 
D) 60 selos 

18 - Um comerciante investiu R$ 54.000,00 na 
compra de dois terrenos. Vendeu o primeiro com 
um lucro de 15% e o segundo com um prejuízo de 
10%. Sabendo que ele lucrou R$1.000,00 com a 
operação, quais foram os preços de compra dos 
terrenos? 
A) R$ 25.600,00 o primeiro e R$ 28.400,00 o 

segundo. 
B) R$ 27.000,00 o primeiro e R$ 27.000,00 o 

segundo. 
C) R$ 25.000,00 o primeiro e R$ 29.000,00 o 

segundo. 
D) R$ 30.000,00 o primeiro e R$ 24.000,00 o 

segundo. 

19 - Sabe-se que 8 máquinas, operando 8 horas 
por dia, durante 8 dias, produzem 8 toneladas de 
certo produto. Quantas toneladas do mesmo 
produto seriam produzidas por 12 máquinas 
daquele mesmo tipo, operando 12 horas por dia, 
durante 12 dias? 
A) 12 toneladas  
B) 30 toneladas 
C) 27 toneladas 
D) 16 toneladas 

20 - Manoel aplicou R$ 5.000,00 no regime de 
juros simples durante 10 meses. Sabendo que a 
taxa de aplicação foi de 3% ao mês, determine o 
montante obtido. 
A) R$ 5.150,00 
B) R$ 1.500,00 
C) R$ 6.150,00 
D) R$ 6.500,00 
 
 MATEMÁTICA                                 questões 16 a 20 
 

21 - O Brasil localiza-se na América do Sul e a 
grande extensão de seu território possibilita a 
existência de fronteiras com quase todos os países, 
com exceção de:  
A) Bolívia e Argentina.  
B) Equador e Chile.  
C) Venezuela e Colômbia. 
D) Peru e Uruguai. 
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22 - O nome oficial do Brasil é:  
A) Estados Unidos do Brasil. 
B) Brasil. 
C) República do Brasil. 
D) República Federativa do Brasil. 

23 - O estado do Rio de Janeiro está dividido em 
regiões que agrupam os municípios de acordo com 
critérios físicos, culturais, econômicos e outros. 
Leia com atenção, fazendo a relação da região 
com seus respectivos municípios. 
1- Norte Fluminense 
2- Baixadas Litorâneas 
3- Centro Sul Fluminense 
4- Serrana  
5- Noroeste Fluminense 
 

(   ) Carmo e Cordeiro 
(   ) Areal e Miguel Pereira 
(   ) Itaocara e Itaperuna 
(   ) Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito  
(   ) Quissamã e São Fidélis 

Marque abaixo a opção que apresenta a seqüência 
certa. 
A) 4 – 3 – 5 – 2 – 1  
B) 5 – 3 – 4 – 1 – 2 
C) 1 – 4 – 3 – 5 – 2  
D) 3 – 5 – 4 – 1 – 2  

24 - Dentre as indústrias instaladas no estado do 
Rio de Janeiro, a de maior importância é a: 
A) têxtil. 
B) alimentícia. 
C) siderúrgica. 
D) farmacêutica. 

25 - Em Janeiro de 1988, o distrito de ________, 
até então pertencente a Vassouras, foi agregado ao 
município de Miguel Pereira. Esta anexação 
permitiu que o território de Miguel Pereira ficasse 
com seus atuais 330 quilômetros quadrados.  

Marque abaixo a palavra que preenche 
corretamente a lacuna. 
A) Governador Portela. 
B) Barão de Javary. 
C) Conrado. 
D) Arcádia. 

 
 

26 - Os agentes de saúde pública devem orientar 
as mães das crianças no que se refere à lavagem 
das mãos, antes das refeições, e à ingestão de água 
filtrada, com o intuito de prevenir a:  
A) tuberculose. 
B) varíola. 
C) teníase.  
D) ascaridíase. 

27 - Normalmente, podemos observar que, quando 
surge um surto de doença meningocócica, ocorre 
um clima de pânico entre as populações. Assim, no 
contato direto com pessoas e grupos das 
comunidades devemos orientar a população no 
sentido de que a letalidade da meningite é: 
A) maior quando não se faz orientação para o 

isolamento de pessoas tratadas até sete dias. 
B) menor quando a doença é diagnosticada 

precocemente e o tratamento é iniciado 
imediatamente.   

C) constante quando não ocorre interferência na 
qualidade da assistência. 

D) menor quando há isolamento e fechamento de 
escolas e creches onde ocorre(m) caso(s). 

28 - A raiva humana possui uma taxa elevada de 
mortes entre os casos apresentados. Assim, a 
principal medida preventiva que transmite 
segurança às pessoas é: 
A) manter vigilância permanente dos animais 

considerados agressores s. 
B) vacinação das pessoas que foram atacadas por 

animais. 
C) uso de soro anti-rábico nas pessoas atacadas por 

animais, sempre. 
D) campanha de vacinação em massa de cães e gato. 

29 - A Leptospira interrogans é uma doença 
infecto-contagiosa. Os indivíduos são 
contaminados por esse microorganismo através:  
A) da secreção. 
B) do sangue. 
C) da saliva. 
D) da urina. 

30 - Saneamento básico, fervura e/ou filtragem da 
água, assim como a proteção dos alimentos contra 
moscas, entre outras medidas, são cuidados 
básicos na prevenção da: 
A) amebíase. 
B) herpes simples. 
C) toxoplasmose. 
D) ceratoconjuntivite.   

31 - Qual das atividades abaixo está diretamente 
relacionada com o objetivo de prevenir que uma 
criança contraia doenças como o tétano, sarampo 
e tuberculose?  
A) Cobertura vacinal. 
B) Proteção secundária. 
C) Promoção social. 
D) Atenção primária. 
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32 - A prevalência do vírus da imunodeficiência 
humana aumenta as chances de que os 
profissionais de saúde estejam constantemente 
expostos ao sangue de pacientes infectados com 
HIV. Considerando que existem clientes que 
chegam às unidades de saúde sem diagnóstico, 
devemos prever que as medidas de proteção aos 
profissionais de saúde são: 
A) utilizar máscara e gorro nos procedimentos 

invasivos adotados só em atendimentos aos 
clientes aidéticos.           

B) considerar que os líquidos corpóreos e o sangue 
de todos os clientes atendidos estão 
contaminados. 

C) usar luvas apenas ao manusear com sangue. 
D) adotar técnicas de cuidado com sangue e líquidos 

corpóreos dos clientes diagnosticados portadores 
de AIDS. 

33 - Qual dos métodos abaixo se considera como 
prioritário para o diagnóstico de casos bacilíferos? 
A) Realização de prova tuberculínica. 
B) Realização de exame radiológico. 
C) Cultura do bacilo de Koch. 
D) Exame microscópico realizado diretamente do 

escarro. 

34 - O conjunto de ações capazes de eliminar, 
diminuir, ou prevenir riscos à saúde e de intervir 
nos diversos problemas sanitários decorrentes do 
meio ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde, de 
forma efetiva, pode ser conseguida através de: 
A) vigilância epidemiológica. 
B) saneamento básico. 
C) vigilância sanitária. 
D) educação. 

35 - De acordo com o Programa Nacional de 
Controle da Tuberculose, denominamos de 
“comunicante”: 
A) todos os indivíduos que possuem o diagnóstico de 

tuberculose confirmado. 
B) indivíduos que residem junto com um doente de 

tuberculose. 
C) indivíduo que possui diagnóstico de tuberculose 

realizado através de baciloscopia ou cultura. 
D) indivíduo que nunca fez tratamento ou que usou 

por pouco tempo as drogas antituberculosas. 

36 - No acompanhamento domiciliar, a gestante 
necessita de orientação sobre os malefícios que a 
nicotina pode causar ao feto, tais como: 
A) atrofia cerebral e convulsões. 
B) hidrocefalia. 
C) prematuridade e baixo peso ao nascer. 
D) abortamento prematuro e toxemia.  

37 - Dona Joana, gestante de 08 meses, foi à 
Unidade Básica de Saúde para receber a primeira 
dose do esquema da vacina antitetânica. Porém, 
observou-se que a cliente possuía três doses da 
referida vacina, sendo que a última dose há mais 
de cinco anos. Nesse caso, qual a conduta a ser 
seguida?            
A) Uma dose de reforço. 
B) Não é necessário vacinar. 
C) Completar as três doses o mais precocemente 

possível, com intervalo de 60 dias ou, no mínimo, 
30 dias. 

D) Iniciar o esquema vacinal o mais precocemente 
possível, independente da idade gestacional. 

38 - Os Princípios Gerais e as Diretrizes para a 
Atenção Obstétrica e Neonatal, do Ministério da 
Saúde, preconizam as seguintes atividades 
voltadas para os Estados e Municípios: 
A) garantia de acompanhante durante o trabalho de 

parto, no parto e no pós-parto. 
B) captação por demanda espontânea de gestantes na 

comunidade. 
C) garantia de atendimento a um grande número de 

gestantes que procuram os serviços de saúde. 
D) possibilidade de realizar o máximo de exames 

complementares necessários. 

39 - Numa localidade afastada do centro da cidade 
não se realiza o recolhimento do lixo da região. O 
agente de saúde pública, numa visita à 
comunidade, explicou que a melhor maneira de 
eliminar o excesso de lixo, a propagação de 
doenças e a poluição do meio ambiente seria 
proceder com o lixo da seguinte maneira: 
A) fazendo embrulhos com jornais.  
B) enterrando-o no quintal. 
C) despejando-o no rio, em local afastado. 
D) queimando-o, em local afastado. 

40 - Um profissional de saúde pública ao realizar 
uma visita domiciliar orientou a família quanto à 
construção de um poço e os cuidados que 
deveriam ser observados: 
A) pode ser construído no mesmo plano de 

sumidouro, e afastado 10 metros da fossa seca. 
B) deve ser construído na parte mais alta do terreno, 

afastado 15 metros da fossa seca e evitar retirar 
água com baldes e cordas.  

C) pode ser construído no mínimo, afastado 10 
metros de sumidouros e/ou valas de infiltração. 

D) deve proceder a limpeza interna de 02 em 02 
anos. 
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