
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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A PROFECIA 
WERNER ZOTZ 

 
 Caraíbas têm a cabeça oca. Deviam ter aprendido muitas lições com o povo filho da terra e não 
souberam ____________, nem ouvir, nem sentir. E sofrerão por isso. 
 Dia virá em que ficarão com sede, muita sede, e não terão água para beber: os rios e lagoas e valos e 
regatos e até a água da chuva estarão sujos e podres. E chorarão. E continuarão com sede porque a água do 
choro é salgada e amarga... 
 O tempo da fome também virá. E a terra está seca, o chão duro. As sementes do milho e a mandioca não 
mais nascerão verdes, alimentando a esperança de quarups ao redor do fogo com muita comida e bebida. A caça 
e peixe também terão fugido ou morrido. E a fome apertará o estômago do caraíba, e ele não poderá comer nem 
sua _____________, nem sua terra nua e ____________. 
 Os dias serão sempre mais quentes. E quando o caraíba procurar uma sombra como abrigo, descobrirá 
que a terra não tem mais árvores. 
 As noites serão escuras e frias. Sem a luz, sem estrelas. E sem fogueiras quentes. 
 E o caraíba, o homem-branco chorará. E quando acordar de sua imensa estupidez será tarde, muito 
tarde. 
 Eu, Tamãi, o velho pajé, falei. 
 

(Apenas um curumim. Curitiba, Coo Editora, 1979. p. 9-10.) 
  

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) enchegar – riqueza – estériu.     c) enxergar – riquesa – estéril. 
b) enxergar – riqueza – estéril.     d) enchergar – riquesa – estério. 
 

02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto e assinale a correta: 
a) A diferença do homem branco e do índio em relação à natureza é que o índio a preserva; o homem a destrói. 
b) Segundo o narrador a imensa estupidez do homem branco é ignorar que ele faz parte da natureza, destruindo-a. 
c) Os homens brancos acumulam riquezas à custa da destruição da natureza. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
03 - “Pajé” se escreve com “j”. Também se escreve com “j” as palavras da alternativa: 
a) penu___em  –  sur___ir.     c) can___ica  –  la___ota. 
b) ma___ia  –  re___enerar.     d) refú___io  –  le___ível. 
 

04 - Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas graficamente por obedecerem à mesma regra: 
a) estômago – árvore.      c) água – chorará. 
b) caraíbas – árvore.      d) pajé – caraíbas. 

 
05 - Assinale a alternativa que justifica corretamente o emprego de reticências no 2º parágrafo do texto: 
a) Para marcar fala quebrada, própria de quem está nervoso ou inseguro. 
b) Para indicar que parte de um trecho citado foi omitida. 
c) Para assinalar inflexão de natureza emocional – tristeza. 
d) Para marcar uma interrupção provocada pela surpresa de quem fala. 
 

06 - O plural de chão é chãos, assinale a alternativa em que o plural dos substantivos seguem a mesma forma: 
a) grão – alemão.       c) alemão – cidadão. 
b) cão – pão.       d) cristão – irmão. 
 

07 - A fração que equivale a um numeral decimal não exato é: 

a) 
66

80
 

b) 
10

12
 

c) 
28

32
 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 
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08 - Adicionando 16 à área do quadrado ao lado obtemos o dobro de seu perímetro. Quanto medem os lados 
desse quadrado? 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
 
 

09 - Guardando R$ 360,00 por mês, uma senhora conseguiu juntar uma certa quantia em 20 meses. Para obter 
essa mesma quantia em 16 meses, quanto ela deveria ter guardado por mês? 
a) R$ 288,00       c) R$ 450,00 
b) R$ 368,00       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

10 - Dos números 
10 8 18

; ;
18 3 36

 e 
27

15
, marque a alternativa correta: 

a) O maior é 
8

3
       c) O maior é 

27

15
 

b) O menor é 
18

36
      d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

11 - Depois de ser desativada, o que aconteceu com o prédio da Estação Ferroviária de Mandaguari? 
a) Ficou abandonada até virar ruínas. 
b) Foi demolida. 
c) Foi reformada e transformada na sede da prefeitura. 
d) Foi utilizada como rodoviária. 
 

12 - Qual das legislações abaixo foi Sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 20 de Julho deste 
ano? 
a) Estatuto da Criança e do Adolescente.    c) Estatuto da Igualdade Racial. 
b) Estatuto do Idoso.      d) Estatuto do Torcedor. 
 

13 - Quantos vereadores compõem a Câmara Municipal de Mandaguari? 
a) 7.        c) 11. 
b) 9.        d) 13. 
 

14 - Que dia será realizado o 1º (primeiro) turno das eleições 2.010? 
a) No 1º (primeiro) domingo de outubro.    c) No 3º (terceiro) domingo de outubro. 
b) No 2º (segundo) domingo de outubro.    d) No 4º (quarto) domingo de outubro. 

 
15 - Na verificação da pulsação deve ser contada por um minuto e estar atento as características do pulso, o que 
quer dizer pulso fino e taquicardico? 
a) Taquisfigmia.       c) Bradicardia. 
b) Filiforme.       d) Taquicardia. 
 

16 - A pressão arterial varia ao longo do ciclo vital, aumentando conforme a idade, uma criança de 4 anos pode 
ter pressão em torno de: 
a) 100/50 mmHg.      c) 60/90 mmHg. 
b) 85/60 mmHg.       d) 30/50 mmHg. 
 

17 - Durante o preparo do medicamento o profissional de enfermagem deve ter muita atenção para evitar erros, 
assegurando ao Máximo que o paciente receba a medicação corretamente. Qual seria estes cuidados no preparo 
da medicação? 
a) Lavar sempre as mãos antes e após o preparo do medicamento. 
b) Ler o rotulo e conferir a medicação 3 vezes. 
c) Preparar o medicamento em local com boa iluminação. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
18 - De acordo com o calendário vacinal com quantos meses deve ser administrado a vacina contra febre 
amarela? 
a) 2 meses.       c) 9 meses. 
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b) 6 meses.       d) 12 meses. 
 

19 - De acordo com o calendário vacinal com quantos meses deve ser administrado a 3ª dose da vacina oral 
contra poliomielite? 
a) 3 meses.       c) 6 meses. 
b) 9 meses.       d) 13 meses. 
 

20 - A punção venosa deve ser feita em local de fácil acesso longe de articulações e não puncionar veias 
esclerosadas, por quê? 
a) Deficiência circulatória.     c) Pode obstruir o cateter. 
b) Provoca dor ao paciente.     d) Todas as alternativas estão corretas. 
 

21 - Para termos segurança quanto a esterilidade dos materiais, é indispensável testar periodicamente os 
esterilizadores, como as autoclaves e as estufas. No mínimo um teste por semana que pode ser: 
a) Fitas-teste, biológico.      c) Químico, físico, Fitas-teste. 
b) Físico, químico ou biológico.     d) Fitas-teste e físico. 
 

22 - O pós-operatório se divide em 3 fases, pós-operatório imediato, pós-operatório mediato e pós-operatório 
tardio, quando se inicia o pós-operatório tardio? 
a) 24 horas após a cirurgia.     c) Inicia com a alta hospitalar. 
b) 36 horas após a cirurgia.     d) 72 horas após a cirurgia. 
 

23 - Qual é a principal alteração do climatério? 
a) Menopausa.       c) Menarca. 
b) Andropausa.       d) Todas as alternativas estão corretas. 
 

24 - A gonorréia é uma DST causada por bactéria, entre seus sintomas está: 
a) Indolor ao urinar.      c) Corrimento inodoro. 
b) Dor ao urinar.       d) Sangramento uretral. 
 

25 - O linfogranuloma venéreo a lesão primária surge cerca de quanto tempo após a transmissão? 
a) 2 a 5 semanas.       c) 1 a 4 semanas. 
b) 1 a 5 semanas.       d) 2 a 4 semanas. 
 

26 - A candidiase é uma DST e suas manifestações clínicas estão: 
a) Dor ao urinar.       c) Prurido vulvar. 
b) Edema de vulva.      d) Todas as alternativas estão corretas. 
 

27 - Considera-se RN pré-maturo toda criança nascida antes de: 
a) 37 semanas.       c) 39 semanas. 
b) 38 semanas.       d) 40 semanas. 
 

28 - Qual o período considerado crítico após o nascimento, principalmente no que se refere a adaptação 
respiratória: 
a) 12 h. 
b) 24 h. 
c) 36 h. 
d) 48 h. 
 

29 - Quando a pessoa apresenta dor ao urinar usamos o termo: 
a) Polaciúria. 
b) Oliguria. 
c) Disuria. 
d) Micção.  
 

30 - Quando há terminação ou prolapso da parede anterior da vagina devido a queda da bexiga chamamos de: 
a) Ritorcele. 
b) Hidrocele. 
c) Retroversão. 
d) Cistocele. 







