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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   PPPSSSFFF   
 

TEXTO:      “Olhai os lírios do campo” 
Estive pensando muito na fúria cega com que os homens se atiram à caça do dinheiro. É essa a causa principal dos 

dramas, das injustiças, da incompreensão da nossa época. Eles esquecem o que têm de mais humano e sacrificam o que a 
vida lhes oferece de melhor: as relações de criatura para criatura. De que serve construir arranha-céus se não há mais 
almas humanas para morar neles? 

Quero que abras os olhos, Eugênio, que acordes enquanto é tempo. Peço-te que pegues a minha Bíblia que está na 
estante de livros, perto do rádio, leias apenas o Sermão da Montanha. Os homens deviam ler e meditar esse trecho, 
principalmente no ponto em que Jesus nos fala dos lírios do campo, que não trabalham, nem fiam, e no entanto nem 
Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. 

É indispensável trabalhar, pois um mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. Precisamos, 
entretanto, dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver deixando 
cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. 

Não penses que estou fazendo o elogio do puro espírito contemplativo e da renúncia, ou que acho que o povo deva 
viver narcotizado pela esperança da felicidade na “outra vida”. Há na terra um grande trabalho a realizar. É tarefa para 
seres fortes, para corações corajosos. É indispensável que conquistemos este mundo, não com as armas do ódio e da 
violência e sim com as do amor e da persuasão. Considera a vida de Jesus. Ele foi antes de tudo um homem de ação e não 
um puro contemplativo.                                                                           (Érico Veríssimo/Fragmento/ Porto Alegre, Globo, 1980)   
 

01) No trecho do livro “Olhai os lírios do campo”, identifique a alternativa que corresponde à ideia principal: 
A) Há na terra um grande trabalho a realizar. 
B) O amor ao dinheiro e ao sucesso são os causadores de dramas e injustiças dessa época. 
C) A vida contemplativa de Jesus. 
D) Os lírios do campo, que não trabalham e nem fiam. 

 

02) O texto identifica que mais importante que as riquezas são as relações de criatura para criatura. Assinale 
abaixo, o trecho que exemplifica essa ideia: 
A) “Considera a vida de Jesus.” 
B) “Há na terra um grande trabalho a realizar.” 
C) “De que serve construir arranha-céus se não há mais almas humanas para morar neles?” 
D) “Precisamos, entretanto, dar um sentido humano às nossas construções.” 

 

03) De acordo com o autor do texto, quando se deve olhar os lírios do campo e as aves do céu? 
A) Ao conquistar o mundo com as armas do amor e da persuasão. 
B) Durante o trabalho, no dia-a-dia. 
C) Se o amor ao dinheiro, ao sucesso estiver deixando o ser humano cego. 
D) Nas tarefas para seres fortes, para corações corajosos. 

 

04) Analise as afirmativas abaixo, de acordo com o texto “Olhai os lírios do campo”: 
I. Deve-se conquistar o mundo com as armas do amor e da persuasão. 

II. A Bíblia se encontra na estante de livros, perto do rádio. 
III. As relações de criatura para criatura são o que a vida oferece de melhor aos homens. 

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

 

05) Em “Não penses que estou fazendo o elogio do puro espírito contemplativo...” a palavra destacada foi acentuada 
pelo mesmo motivo que: 
A) Eugênio   B) época   C) há    D) indispensável 

 

06) O trecho “Considera a vida de Jesus.” apresenta como palavra no masculino: 
A) de   B) considera   C) vida    D) Jesus 

 

07) Em “Quero que abras os olhos, Eugênio, que acordes enquanto é tempo.” as vírgulas foram utilizadas para: 
A) Marcar expressão de caráter explicativo. 
B) Marcar termos deslocados. 
C) Separar termos assindéticos. 
D) Marcar o vocativo. 

 

08) Assinale abaixo, a alternativa que apresenta o significado correto da palavra em destaque: 
A) “É indispensável que conquistemos este mundo,...” (imprescindível) 
B) “...que acordes enquanto é tempo.” (despertar de sono ou sonho) 
C) “Estive pensando na fúria cega...” (privada da vista) 
D) “Os homens deviam ler e meditar esse trecho,...” (determinar, verificar) 
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09) No trecho “E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver deixando cegos,...” as palavras destacadas 
apresentam, respectivamente:  
A) dígrafo / tritongo / ditongo 
B) dígrafo / dígrafo / ditongo 
C) hiato / dígrafo / ditongo 
D) dígrafo / dígrafo / dígrafo 

10) Assinale a alternativa abaixo em que o antônimo da palavra destacada encontra-se correto: 
A) “Considera a vida de Jesus.” (força, vitalidade) 
B) “Quero que abras os olhos...” (fendes, furas) 
C) “Eles esquecem o que têm de mais humano...” (lembram)  
D) “De que serve construir arranha-céus...” (apertar) 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS   
 

  

11) Os medicamentos possuem formas diferentes de ação no organismo. Uns têm ação local e outros têm ação 
sistêmica. Afirma-se que a ação sistêmica significa que o medicamento: 
A) É sempre uma pomada. 
B) É primeiramente absorvido, depois entra na corrente sanguínea, para atuar no local desejado. 
C) Age no local sem passar pela corrente sanguínea.  
D) É sempre um antibiótico. 

12) São formas de apresentação dos medicamentos, EXCETO: 
A) Métrica.   B) Emulsão.   C) Creme.   D) Elixir. 

13) Para auxiliar no exame físico é necessário colocar o paciente na posição correta. A posição ereta, usada para 
exames de certas anormalidades ortopédicas ou neurológicas, é também denominada: 
A) Posição Ginecológica.       
B) Posição de Sims. 
C) Posição Ortostática. 
D) Posição de Litotomia. 

14) Os objetivos básicos da educação em saúde, dirigida à gestante, são orientar, informar e trabalhar as suas 
ansiedades. Estas práticas educativas poderão ser desenvolvidas individualmente ou em grupo, dando 
esclarecimentos sobre, EXCETO: 
A) Conhecimento do corpo e fisiologia da gestação. 
B) Importância do pré-natal e desenvolvimento fetal. 
C) Aleitamento materno. 
D) Tratamento da obesidade. 

15) Na manipulação de material perfurocortante deve-se agir com os seguintes cuidados, EXCETO: 
A) Não remover a agulha da seringa.     

      B) Colocar o material em local próprio. 
C) Não entortar as agulhas para descartá-las. 
D) Reencapar as agulhas antes de descartá-las. 

16) Quando há risco de transmissão de um agente infeccioso, através de gotículas de saliva ou secreções, é 
necessário usar como proteção: 
A) Capote.   B) Máscara.   C) Avental.   D) Compressa. 

17) O rompimento parcial ou total de um osso denomina-se: 
A) Traumatismo.  B) Fratura.   C) Trauma.   D) N.R.A. 

18) O lixo compreende uma grande variedade de resíduos de atividades humanas e de outras fontes. O lixo 
proveniente da variação e capacitação das ruas, estrume e cadáveres de animais, é denominado lixo: 
A) Domiciliar.  B) Comercial.   C) Público.   D) Industrial.  

19) O lixo constitui importante problema sanitário se não receber os cuidados convenientes. A solução adequada 
para o problema do lixo NÃO acarreta como vantagem: 
A) Aumento da vida média efetiva e do indivíduo. 
B) Redução da mortalidade. 
C) Redução das doenças. 
D) Aumento da mortalidade infantil. 

20) A verificação e o registro da situação vacinal da gestante com a vacina antitetânica são muito importantes. 
Porém, para que ocorra a imunidade eficaz do binômio mãe-filho, faz-se necessário que a gestante receba 
antes do parto: 
A) Uma dose. 
B) Duas doses no primeiro trimestre da gestação. 
C) Duas doses, sendo que a última deverá ser aplicada 20 dias antes do parto. 
D) Três doses. 
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21) São considerados fatores de risco na gravidez, EXCETO:  
A) Atividades educativas. 
B) Hipertensão.  
C) Adolescência.  
D) Aborto habitual.  

 

22) A amamentação é a forma natural de alimentar o recém-nascido e requer atenção por parte dos profissionais 
de saúde, para evitar o desmame precoce. A criança deve ser alimentada exclusivamente ao seio materno até a 
idade de: 
A) 6 anos.   B) 2 anos.   C) 6 meses.   D) 2 meses. 

 

23) O “Teste do Pezinho” é utilizado para a prevenção precoce de doenças severas, porém tratáveis, se 
diagnosticadas precocemente. Assinale-as: 
A) Fenilcetonúria e osteomielite.     
B) Fenilcetonúria e hipotireoidismo. 
C) Fenilcetonúria e diabetes. 
D) Hipotireoidismo e osteomielite. 

 

24) Os medicamentos utilizados para aumentar a excreção de água e de eletrólitos pelos rins, em geral muito 
utilizados no tratamento da hipertensão, são: 
A) Diuréticos.  B) Ansiolíticos.   C) Antibióticos.  D) Eméticos. 

 

25) Quando os valores da sistólica e diastólica se aproximam, a PA denomina-se: 
A) Pressão baixa.  B) Pressão divergente.  C) Pressão convergente. D) N.R.A.  

 
  

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   LLLOOOCCCAAAIIISSS   
 

  

26) No artesanato, o município de Cardoso Moreira tem projeção, considerando: 
A) Bordado e pintura em tela. 
B) Bordado, material reciclável e madeira. 
C) Barro e recicláveis. 
D) Confecção de bonecas. 

 

27) Sobre a história do município de Cardoso Moreira, analise: 
I. Os freis franciscanos, na margem direita do Rio Muriaé, fundaram um agrupamento indígena, por volta de 1672. 

II. Os fazendeiros que precisam escoar sua produção se organizaram para construir um ramal da estrada de ferro até 
Carangola. 

III. O Comendador Cardoso Moreira, fazendeiro de grandes investimentos, tornou-se grande acionista da estrada de 
ferro. 

IV. D. Pedro II e a Princesa Isabel compareceram à inauguração da estrada de ferro. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III   B) II, III, IV   C) I, II, III, IV   D) I, III, IV 

 

28) Assinale abaixo, um dos pontos turísticos de maior atração no município de Cardoso Moreira: 
A) O Morro do Cristo.  
B) As embarcações.   
C) O Museu da Criança.  
D) O Festival do Sorvete. 

 

29) Pela sustentação econômica do município de Cardoso Moreira, identifique abaixo, as Agências Bancárias que 
funcionam nesse município: 
A) Bradesco e Unibanco. 
B) Itaú, Bradesco e Brasil. 
C) Caixa Econômica Federal, HSBC e Mercantil. 
D) HSBC e Brasil. 

 

30) Nas afirmativas abaixo sobre o município de Cardoso Moreira, marque V para as verdadeiras e F para as 
falsas: 
(     ) A rodovia que dá acesso ao município é a BR-356. 
(     ) A assinatura do documento de emancipação do município de Cardoso Moreira foi do Governador Moreira 

Franco, em 1989. 
(     ) Catarino, Palmeira e Cachoeiro são alguns dos bairros do município de Cardoso Moreira. 
(     ) Italva e São Fidélis são alguns dos municípios limítrofes de Cardoso Moreira. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V, V  B) V, V, V, F   C) V, F, V, F   D) V, V, F, F 

 




