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CADERNO DE PROVAS 
 
 
 

 
1 – A prova terá a duração de três horas, incluindo o tempo 
necessário para o preenchimento do gabarito. 
2 – Marque as respostas no caderno de provas, deixe para 
preencher o gabarito depois que terminar a prova. O gabarito deve 
ser preenchido com caneta de tinta preta ou azul. 
3 – O gabarito não será substituído em nenhuma hipótese. 
4 – Não amasse, dobre ou rasgue seu gabarito. 
5 – Será anulada a questão cuja resposta contiver rasura, estiver 
em branco ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 
6 – Ao receber a ordem do Fiscal de Sala para o início da prova 
confira este caderno com muita atenção. 
7 – Durante a prova não será admitida qualquer espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer espécie de equipamento (calculadora, 
celular, pager, bip, etc.). 
8 – Ao terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala seu 
gabarito e o seu caderno de provas.  
9 – Não se esqueça de preencher no gabarito o seu número de 
inscrição, o número de sua sala de prova e sua assinatura. 
10 – O candidato só poderá entregar seu gabarito depois de 
decorrida uma hora do início das provas. 

 
 
 

REALIZAÇÃO: AMN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 
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O Barbeiro 
 

Perto de casa, havia um barbeiro, que me conhecia de vista, 
amava a rabeca e não tocava inteiramente mal. Na ocasião em que 
ia passando, executava não sei que peça. Parei na calçada a ouvi-
lo (tudo são pretextos a um coração agoniado), ele viu-me, e 
continuou a tocar. Não atendeu a um freguês, e logo a outro, que ali 
foram, a despeito da hora e de ser domingo, confiar-lhe as caras à 
navalha. Perdeu-os sem perder uma nota: ia tocando para mim. 
Esta consideração fez-me chegar francamente à porta da loja, 
voltado para ele. 

Ao fundo, levantando a cortina de chita que fechava o interior 
da casa, vi apontar uma moça trigueira, vestido claro, flor no cabelo. 
Era a mulher dele, creio que me descobriu de dentro, e veio 
agradecer-me com a presença o favor que eu fazia ao marido. Se 
me não engano, chegou a dize-lo com os olhos. Quanto ao marido, 
tocava agora com mais calor; sem ver a mulher, sem ver fregueses, 
grudava a face no instrumento, passava a alma ao arco, e tocava, 
tocava... 

Divina arte! Ia-se formando um grupo, deixei a porta da loja e 
vim andando para casa; enfiei pelo corredor e subi as escadas sem 
estrépito. Nunca me esqueceu o caso deste barbeiro, ou por estar 
ligado a um momento grave da minha vida, ou por esta máxima, 
que os compiladores podem tirar daqui e inserir nos compêndios da 
escola. A máxima é que a gente esquece devagar as boas ações 
que pratica, e verdadeiramente não as esquece nunca. Pobre 
barbeiro! Perdeu duas barbas naquela noite, que eram o pão do dia 
seguinte, tudo para ser ouvido de um transeunte. Supõe agora que 
este, em vez de ir-se embora, como eu fui, ficava à porta a ouvi-lo e 
a namorar-lhe a mulher; então é que ele, todo arco, todo rabeca, 
tocaria desesperadamente. Divina arte! 

Machado de Assis. Dom Casmurro. São Paulo. Ed. Mérito 
S/A, 1962. p. 389-90. 

 
Leia o texto acima e responda as questões de 01 e 02. 
 
1 – A música do barbeiro aliviou o autor da narrativa: 
 
A) Da melancolia ocasional. 
B) Das agonias de seu coração. 
C) De suas dores físicas. 
D) Do tédio que sentia neste dia. 
 

[C01] Comentário: Questão 1 
– LETRA B 
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2 – O autor do texto tem qualidades estilísticas peculiares. Com 
base no texto, qual alternativa melhor representa essas 
qualidades? 
 
A) Ênfase dada aos aspectos psicológicos das personagens. 
B) Apresenta extensas descrições. 
C) Pouco senso de humor. 
D) Frases longas e vocabulário restrito. 
 
3 – Qual das alternativas abaixo completa corretamente a frase: 
 
Refiro-me ____ atitudes de adultos que, na verdade, levam as 
moças ____ rebeldia insensata e ____ uma fuga também 
insensata. 
 
A) às – a – à 
B) as – à – à 
C) às – à – a 
D) as – à – a 
 
4 – Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância 
verbal: 
 
A) As crianças perecem gostarem do filme. 
B) Já tinha havido muitas brigas na família. 
C) Dava dez horas o relógio da sala. 
D) Já tinha feito dois anos que ele não ia lá. 
 
 
 
 

[C02] Comentário: Questão 2 
– LETRA A 

[C03] Comentário: Questão 3 
– LETRA C 

[C04] Comentário: Questão 4 
– LETRA A 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
05 – A intoxicação pelo chumbo é denominada: 
 
A) Cromatose. 
B) Asbestose. 
C) Siderose. 
D) Saturnismo. 
 
06 - A eclampsia é uma das complicações obstétricas mais 
graves e é caracterizada basicamente por: 
 
A) Pirose. 
B) Hipertensão Arterial Sistêmica. 
C) Corrimento vaginal. 
D) Prurido vulvar. 
 
07 - São consideradas doenças que têm a água contaminada 
por agentes patogênicos de origem fecal, EXCETO: 
 
A) Cólera. 
B) Febre tifóide. 
C) Poliomielite. 
D) Difteria. 
 
08 - “Resulta de uma carência global de proteínas e calorias. A 
síndrome instala-se nos primeiros anos de vida, de 
preferência no decorrer do primeiro ano”. Entende-se por: 
 
A) Nanismo nutricional. 
B) Marasmo. 
C) Kwashiokor. 
D) Desidratação. 
 
09 - Para o planejamento das ações voltadas para pacientes 
portadores de hipertensão arterial sistêmica, a medida de 
morbidade mais útil para estimar o número de casos sobre os 
quais vão ser realizadas ações de controle é: 
 
A) Risco relativo. 
B) Coeficiente de prevalência. 
C) Risco atribuível. 
D) Coeficiente de ataque. 

[DPB5] Comentário: 05 – 
LETRA D 

[DPB6] Comentário: 06 – 
LETRA B 

[DPB7] Comentário: 07 – 
LETRA D 

[DPB8] Comentário: 08 – 
LETRA B 

[DPB9] Comentário: 09 – 
LETRA B 
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10 - O exercício profissional de enfermagem no Brasil é 
regulamentado pelo seguinte dispositivo legal: 
 
A) Parecer 224/66. 
B) Lei 2604/55. 
C) Lei 7498/86. 
D) Parecer 171/66. 
 
11 - A vacina tríplice viral é indicada para imunizar contra: 
 
A) Sarampo, caxumba e difteria. 
B) Difteria, tétano e coqueluche. 
C) Sarampo, caxumba e rubéola. 
D) Rubéola, meningite e tétano. 
 
12 - A presença de ar na cavidade pleural denomina-se. 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
A) Enfisema. 
B) Pneumotórax. 
C) Pleurite. 
D) Aerofagia. 
 
13 - A introdução de uma sonda retal não deve ultrapassar a 
seguinte medida: 
 
A) 20 cm. 
B) 25 cm. 
C) 15 cm. 
D) 10 cm. 
 
14 - A diabetes mellitus causa danos ao organismo de forma 
sistêmica. Entre as complicações macrovasculares mais 
comuns, destaca-se. Somente uma alternativa está CORRETA: 
 
A) Retinopatias. 
B) Doença cérebro-vascular. 
C) Enurese. 
D) Hepatopatia. 

GABARITO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B A C A D B D B B C 
11 12 13 14       
C B D B       

 

[DPB10] Comentário: 10 – 
LETRA C 

[DPB11] Comentário: 11 – 
LETRA C 

[DPB12] Comentário: 12 – 
LETRA B 

[DPB13] Comentário: 13 – 
LETRA D 

[DPB14] Comentário: 14 – 
LETRA B 







