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INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com 
etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, 
calculadoras e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e 
o devido recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de 
Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE 
RESPOSTAS (GABARITO). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair 
da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 
deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 30 (TRINTA) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o 
atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e 
uma única resposta correta.  
 

08 - Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer 
defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido.  
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 90 (noventa) minutos de 
seu início e só poderá levar o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao 
horário previsto para o seu término. 
 
 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net, às 14h00min do dia subsequente ao da realização da prova objetiva. 
 

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Processo Seletivo 
Simplificado n°. 003/2009, sendo observados os seguintes aspectos: 
 
 

a) Caberá recurso contra questões das provas e contra erros ou omissões no gabarito, até 24 (vinte e quatro) 
horas ininterruptas, iniciando-se às 14h00min do dia 21 de setembro de 2009, encerrando-se às 
14h00min do dia 22 de setembro de 2009. 
 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato após o fornecimento de dados referentes à sua 
inscrição, no prazo recursal à Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no 
link correspondente ao Processo Seletivo Simplificado. 
 
 

atendimento@consulplan.com / www.consulplan.net
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CCCAAARRRGGGOOO:::   TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO   DDDEEE   EEENNNFFFEEERRRMMMAAAGGGEEEMMM   
TEXTO:         “O cortiço” 

“Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras.” 
As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia: tudo pago adiantado. O preço de cada tina, metendo a água, 

quinhentos réis; sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar. 
Graças à abundância d’água que lá havia, como em nenhuma outra parte, e graças ao muito espaço de que se 

dispunha no cortiço para estender todos os pontos da cidade, entre elas algumas vindas de bem longe. E, mal vagava uma 
das casinhas ou um quarto, um canto onde coubesse um colchão, surgia uma nuvem de pretendentes a disputá-los. 

E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as suas 
hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de três e quatro palmos, que apareciam como manchas alegres por entre a 
negrura das limosas tinas transbordantes e o revérbero das claras barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos 
bancos de lavar. E os gotejantes jiraus, cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol, que nem lagos de metal branco.  

E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a 
crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e 
multiplicar-se como larvas no esterco.      (Aluísio Azevedo/Fragmento/São Paulo, FTD, 1993) 
 

01) De acordo com o texto de Aluísio de Azevedo, analise as afirmativas abaixo: 
I. As moradoras do cortiço pagavam para lavar as roupas. 

II. Havia muitos pretendentes disputando as casas ou um quarto, ou um canto qualquer do cortiço. 
III. Os jiraus, cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) I, II    C) II, III   D) I, II, III 

 

02) De acordo com o texto apresentado, são características da Estalagem de São Romão, EXCETO: 
A) As casinhas e as tinas eram alugadas mediante ao pagamento adiantado. 
B) Havia muito espaço para estender roupa e abundância de água. 
C) Constituía-se numa grande lavanderia, agitada e barulhenta. 
D) As roupas molhadas multiplicavam-se como larvas de esterco. 

 

03) Assinale a alternativa em que a palavra destacada poderá ser substituída pelas dos parênteses, sem alteração 
de sentido: 
A) “E naquela terra encharcada e fumegante...” (ancorar, ir ao fundo) 
B) “As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia:” (vasilha para carregar água, lavar roupa) 
C) “Graças à abundância d’água, que lá havia,...” (coisa absurda) 
D) “...armadas sobre os lustrosos bancos de lavar.” (grandes, espaçosos) 

 

04) No trecho “E naquela terra encharcada e fumegante...” as palavras destacadas apresentam, respectivamente: 
A) dígrafo / dígrafo / dígrafo 
B) encontro vocálico / dígrafo / hiato 
C) dígrafo / encontro consonantal / dígrafo 
D) hiato / dígrafo / ditongo 

 

05) Em “E, mal vagava uma das casinhas, ou um quarto” a palavra destacada encontra-se no: 
A) Aumentativo.  B) Diminutivo.   C) Singular.   D) Masculino. 

 

06) Assinale a alternativa que apresenta o antônimo correto da palavra em destaque: 
A) “...surgia uma nuvem de pretendentes a disputá-los.” (aparecer de repente) 
B) “...por entre a negrura das limosas tinas transbordantes.” (escuridão) 
C) “...entre elas algumas vindas de bem longe.” (pouco) 
D) “...cintilavam ao sol, que nem lagos de metal branco.” (brilhar, resplandecer) 

 

07) No trecho “As moradoras do cortiço tinham preferência...” a palavra em destaque é acentuada pelo mesmo 
motivo que: 

 A) três: monossílabo tônico 
 B) revérbero: proparoxítona 
 C) concorrêndia: paroxítona terminada em ditongo 

D) lá: monossílabo tônico 
 

08) No trecho “O preço de cada tina, metendo a água, quinhentos réis; sabão à parte.” O sinal de pontuação ponto e 
vírgula (;) foi utilizado para: 
A) Dar início a uma sequência que esclarece. 
B) Marcar uma pausa mais longa que a vírgula, no entanto menor que a do ponto. 
C) Separar itens de uma enumeração. 
D) Mostrar que as palavras estão em sentido diverso do usual. 
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09) Assinale a alternativa abaixo em que a divisão silábica ocorre INCORRETAMENTE: 
A) pal - mos / ne - gru - ra  
B) em - char - ca - da / es - fer - vi - lhar  
C) cou - bes - se / sa - bão 
D) la - va - de - i - ras / ro - u - pa  

 

10) No trecho “E os gotejantes jiraus, cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol, que nem lagos de metal branco.” 
são palavras que se encontram no feminino:    
A) jiraus / lagos 
B) metal / branco 
C) roupa / molhada 
D) cobertos / sol 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS   
 

  

11) Com relação ao Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, que traz aspectos que direcionam a atuação 
frente à execução do preparo e da administração dos medicamentos, é INCORRETO afirmar que: 
A) A medicação deve ser administrada conforme prescrição médica. 
B) O profissional de enfermagem pode recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal. 
C) O profissional de enfermagem deve atualizar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais. 
D) O profissional de enfermagem só deve executar prescrições terapêuticas quando contrárias à segurança do cliente. 

 

12) Os medicamentos, segundo sua química, devem ser usados conforme as seguintes indicações, EXCETO: 
A) Ação curativa.    
B) Ação paliativa. 
C) Ação degenerativa. 
D) Ação profilática. 

 

13) A hospitalização, para alguns pacientes, causa uma sensação de desconforto e insegurança. Portanto, cabe ao 
profissional de Enfermagem promover medidas para o conforto destes pacientes. Dentre as medidas de 
conforto podemos citar, EXCETO: 
A) Ambiente limpo e leito confortável. 
B) Leito confortável e providenciar visita do líder religioso, se necessário. 
C) Evitar barulhos e odores desagradáveis. 
D) Roupas de camas limpas, enrugadas e corrente de ar. 

 

14) A cirurgia ginecológica onde se faz a remoção parcial ou total do útero é denominada: 
A) Colpoperineoplastia.      
B) Histerectomia. 
C) Postectomia. 
D) Prostatectomia. 

 

15) Pode-se afirmar em que alguns sinais podem indicar hipóxia ou obstrução de vias aéreas. Assinale-os: 
A) Agitação motora.  
B) Sonolência. 
C) Cianose. 
D) Todas as alternativas anteriores são corretas. 

 

16) O objetivo principal do atendimento inicial de emergência é: 
A) Manter a vida do cliente.     
B) Aferir sinais vitais. 
C) Promover repouso. 
D) N.R.A. 

 

17) O conjunto de medidas adotadas com a finalidade de impedir ou reduzir a transmissão de agentes infecciosos 
entre pacientes ou trabalhadores da saúde denomina-se: 
A) Barreira.       
B) Precauções universais. 
C) Vetor. 
D) Profilaxia. 

 

18) A higiene ambiental ou do ambiente tem como assuntos básicos os temas a seguir, EXCETO: 
A) Água de abastecimento e saneamento.    
B) Higiene dos alimentos e alimentação. 
C) Atmosfera e poluição do ar. 
D) Vestuário, tendências da estação. 
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19) Na zona urbana, é comum recolher o lixo através de um sistema público de coleta, em dias e horas pré-
estabelecidos e a população deve colaborar para isto. Em se tratando de lixo, são consideradas práticas 
recomendadas: 
A) Lançamento no solo, a céu aberto, espalhado. 
B) Bem acondicionado em sacos plásticos, em local próprio para a coleta. 
C) Lançamento na água: rios, lagos e mar. 
D) Alimentação de animais, porcos, gados. 

20) Um dado importante a ser registrado no cartão da gestante é a sua situação vacinal, pois considera-se que os 
anticorpos produzidos ultrapassam a barreira placentária, vindo a proteger o bebê. Assinale abaixo, a vacina 
que rotineiramente é feita no pré-natal e que protege contra a infecção, que poderá ocorrer no momento do 
parto e/ou durante o período de cicatrização do coto umbilical: 
A) Vacina contra rubéola.      
B) Vacina contra hepatite. 
C) Vacina contra tétano. 
D) Vacina contra meningite. 

21) Surgem durante a gestação alguns sinais e sintomas que são comuns. Entre eles podemos citar, EXCETO: 
A) Náusea e vômito. B) Polaciúria.   C) Amenorreia.   D) Hipertensão. 

22) Após o nascimento, é necessária a verificação das medidas antropométricas do recém-nascido que são 
parâmetros importantes para avaliação e acompanhamento dos bebês. São elas, EXCETO: 
A) Peso.        
B) Perímetros cefálico e abdominal. 
C) Teste do Pezinho. 
D) Perímetro torácico. 

23) A coloração amarela da pele e das mucosas do recém-nascido, provocada pelo acúmulo de bilirrubina, na 
corrente sanguínea denomina-se: 
A) Irritação.  B) Icterícia.   C) Dermatite.   D) Infiltração. 

24) Os colírios são medicamentos que devem ser administrados através da via: 
A) Oral.   B) Nasal.   C) Auricular.   D) Ocular. 

25) A medicação via oral não é indicada em clientes que apresentam os seguintes sintomas, EXCETO: 
A) Dificuldade de deglutir.      
B) Prurido. 
C) Vômitos. 
D) Diarreia. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   LLLOOOCCCAAAIIISSS   
 

  

26) Analise abaixo, algumas atrações naturais do município de Cardoso Moreira: 
I. São Joaquim: região de pastagem, a serra ao redor do distrito possui plataformas em pedra de grande beleza. 

II. Serra do Sapateiro: possui vegetação da Mata Atlântica e um lago em seu cume. 
III. Rio Muriaé: com percurso que passa pelo centro da cidade e forma corredeiras e cachoeiras. 
IV. São Luiz: onde fica o Valão do Fura Olho. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III   B) II, III, IV   C) I, III, IV   D) II, IV  

 

27) Cardoso Moreira recebeu este nome em homenagem a um fazendeiro empreendedor que muito investiu na 
região e principalmente no município. José Cardoso Moreira foi agraciado por D. Pedro II com o título de: 
A) Barão.   B) Comendador .  C) Príncipe.   D) Imperador.  

 

28) Antes de sua emancipação, Cardoso Moreira, que na época atendia pelo nome de Cachoeiras do Muriaé, era 
um distrito pertencente ao município de: 
A) São Francisco.  B) Rio de Janeiro.  C) Campos dos Goytacazes. D) Pádua. 
 

29) Em 2004, o então prefeito, Gilson Nunes Siqueira, para homenagear José Cardoso Moreira instituiu o(a): 
A) Medalha do Mérito José Cardoso Moreira.   
B) Título de Cidadania Honorária.     
C) Medalha de Bons Serviços. 
D) Dia do Cidadão. 

 

30) Os primeiros habitantes da região, onde encontra-se situado o município de Cardoso Moreira eram: 
A) Escravos africanos.      
B) Imigrantes portugueses.      
C) Índios puris. 
D) Índios tupis. 




