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!

“Transporta o Céu para o chão”
Era um mendigo seresteiro, um misto de coitado e boêmio, que bebeu um pouco mais e ficou alegre. Ora,
a alegria de um mendigo resume-se num canto romântico misturado aos palavrões da revolta, único lenitivo para
suas amarguras. Os mendigos, em geral, não dizem palavrão, porque vivem da caridade pública. Mas este, de
Salvador, de São Salvador, Bahia, tinha bebido umas e outras, talvez com outros humildes como ele, no Cais dos
Saveiros, talvez numa tendinha da beira da praia.Isto não ficou esclarecido.
Sabia-se apenas que era um mendigo que – de repente – virou seresteiro e saiu cantando pelas ruas de
Salvador, subindo e descendo suas ladeiras, momentaneamente alegre:
– “A Deusa /da minha rua / tem uns olhos onde a Lua / costuma se embriagar” – cantava ele.
Depois parava, meditava sobre o que cantara, sorria e dizia o seu sonoro e honesto palavrão: - Quem
costuma se embriagar sou eu, ora... – e arrematava com o palavrão. E lá ia cantando:
– “Nos seus olhos eu suponho / que o sol / num doirado sonho / vai claridade buscar”.
Cantando. O mendigo chegou a uma praça e parou encantado em frente a uma casa.Era uma casa muito
grande, parecia um palácio e todo bêbado é um rei. Ele deve ter imaginado uma seresta para sua rainha e
cantou:
– “Na rua /numa poça d’água / espelho da minha mágoa / transporta o Céu para o chão”.
Outra vez sorriu e outra vez praguejou seus palavrões. Foi então que um homem, vivendo ali seus dias e
suas noites, _____________ das _____________ do mundo, sem mais um resto de temperança, de compreensão,
achou que o mendigo estava lhe faltando com o respeito e chamou a Polícia.
Pombas! A Polícia. Esta mesmo é que não ia compreender nunca o sonho do mendigo-rei. Chegou e
tentou agarrá-lo à força.
– Assim não – gritou o intrépido monarca: - Assim não.
Mas o policial insistiu e deu-lhe um tranco. O rei foi magnífico na sua dignidade,esfregando um bofetão
certeiro e merecido nas fuças do policial. Um companheiro do esbofeteado sacou da arma e fez fogo. Morreu o
rei, morreu o seresteiro, morreu o mendigo.
Caiu desfalecido na calçada, veio-lhe uma estranha impressão e ele morreu: “Na rua / uma poça d’água /
transporta o Céu para o chão” – cantara ele ainda ______________. Mas desta vez não. A poça era de sangue.
Stanislaw Ponte Preta. O homem ao lado. Rio de Janeiro, J. Olympio, 1958, p. 49.
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) izolado – miséria – a pouco.
c) isolado – mizéria – há pouco.
b) isolado – miséria – há pouco.
d) izolado – mizéria – a pouco.
02 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I – A alegria do mendigo resumia num canto romântico misturado aos palavrões da revolta.
II – Segundo o autor, mendigos não costumam dizer palavrões, porque vivem da caridade alheia.
III – O texto tem como tema a questão dos direitos humanos e a violência dos policiais, desproporcional ao revide
do bêbado.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas I e II estão corretas.
b) apenas II e III estão corretas.
c) apenas I e III estão corretas.
d) I – II e III estão corretas.
03 - Assinale a alternativa em que haja sinônimo inadequado para a palavra sublinhada no texto:
a) “...único lenitivo para suas amarguras...” (1º parágrafo) (alívio; tristezas).
b) “...e arrematava com o palavrão...” (4º parágrafo) (encerrava).
c) “…sem mais um resto de temperança…” (8º parágrafo) (moderação).
d) “...gritou o intrépido monarca...” (10 parágrafo) (corajoso, valente).
04 - Com referência à ortografia oficial e às regras de acentuação de palavras, assinale a alternativa incorreta:
a) As palavras romântico, pública e bêbado são proparoxítonas.
b) As paroxítonas como boêmio, palácio e mágoa são acentuadas porque terminam em ditongo.
c) O vocábulo resume se escreve com S mas tem o som de Z, assim como busina e deslise.
d) Os ditongos ou e oi podem ser utilizados indistintamente com em dourado – doirado // louro – loiro.
05 - Assinale a alternativa em que a expressão (1º parágrafo) não é regida por um nome:
a) de coitado.
b) da revolta.
c) da caridade pública.
d) da beira da praia.
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06 - Analise as afirmativas quanto ao gênero e número dos substantivos e assinale a incorreta:
a) De acordo com a norma culta, o plural no diminutivo dos substantivos sol e mar são soizinhos e marezinhos.
b) Para formar o plural do substantivo chão acrescenta-se um S à forma singular assim como cidadão e cristão.
c) O substantivo masculino homem tem como feminino mulher que são formados por radicais diferentes, assim como
carneiro e frei.
d) Os substantivos monarca e policial, classificam-se como uniformes sobrecomuns por apresentarem uma só forma
para os dois gêneros.
07 - Um aplicador ganhou R$ 210,00 de juros simples, no final de 7 meses, a taxa de 24% ao ano. Qual foi o
capital aplicado?
a) R$ 1800,00
c) R$ 1500,00
b) R$ 1650,00
d) nenhuma das alternativas anteriores
08 - Calcule a altura e a área de um triângulo eqüilátero cujo lado mede 6 cm:

3cm e A = 9 3cm2
2
b) h = 3cm e A = 9cm
a) h = 3

c) h = 3

3cm e A = 18cm 2

d) Nenhuma das alternativas anteriores

09 - Um Senhor quer determinar a largura do rio de sua fazenda. Do ponto A, situado numa das margens do rio,
ele avista o ponto D, de um morro na margem oposta, sob um ângulo de 60º com a horizontal; afastando-se 12 m
em linha reta, até o ponto B, ele observa o topo do morro segundo um ângulo de 56º com a horizontal. Que
medida em metros o Senhor achou para a largura do rio? Dado: tg 56º= 1,48 e tg 60º= 1,73
a) 71,04 m
b) 68,6 m
c) 63,05 m
d) Nenhuma das alternativas anteriores

10 - Determine a união do conjunto A={3;4} e B={x ∈ N/ x é ímpar e 0 < x ≤ 8}:
a) {1; 3; 5; 7}
c) {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}
b) {0; 1; 3; 5; 7}
d) Nenhuma das alternativas anteriores
11 - Em que ano foi fundada a Companhia de Terras do Norte do Paraná?
a) 1.922.
c) 1.924.
b) 1.923.
d) 1.925.
12 - Na planta original de Lovat (atualmente Mandaguari), para se identificar as ruas, foram utilizados nomes
de:
a) Letras do alfabeto e números.
c) Políticos paranaenses.
b) Pioneiros que colonizaram a região.
d) Rios brasileiros e europeus.
13 - Qual dos cargos abaixo será preenchido através do “Voto Proporcional” nas próximas eleições?
a) Deputado Federal.
c) Presidente da República.
b) Governador de Estado.
d) Senador da República.
14 - Quantas vezes o povo brasileiro já votou para Presidente da República, depois do término da “Ditadura
Militar” que foi implantada com o “Golpe de 1.964’?
a) 4 (quatro) vezes.
c) 6 (seis) vezes.
b) 5 (cinco) vezes.
d) 7 (sete) vezes.
15 - Até quantas semanas de gravidez é considerado um embrião?
a) 8 semanas.
b) 6 semanas.
c) 9 semanas.
d) 10 semanas.
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16 - Para que ocorra a imunidade eficaz do binômio mãe-filho faz-se necessária a administração de duas doses da
vacina, sendo que a última deve ser aplicada quantos dias antes do parto?
a) 10 dias.
b) 20 dias.
c) 7 dias.
d) 15 dias.
17 - Ao termino da 12ª semana o feto tem aproximadamente:
a) 15 cm e 80g.
b) 10 cm e 50g.
c) 9 cm e 40g.
d) 20 cm e 30g.
18 - R.N. a termo é toda criança nascida entre:
a) 35 a 40 semanas.
b) 30 a 40 semanas.
c) 35 a 42 semanas.
d)37 a 42 semanas.
19 - A gonorréia é uma DST que é conhecida popularmente como:
a) Gota matinal.
b) Crista de galo.
c) Gota a gota.
d) Gota noturna.
20 - Quanto ao curativo seco sem infecção devemos manter:
a) Fechado.
b) Aberto.
c) Semi-aberto.
d) Oclusivo.
21 - Na enfermagem é muito importante saber a conversão de medidas. Uma colher de sopa corresponde a
quantos ml?
a) 10 ml.
b) 20 ml.
c) 15 ml.
d) 25 ml.
22 - Quanto ao sofrimento fetal pode ser diagnosticado através de alguns sinais, como freqüência cardíaca acima
de:
a) 140 bpm.
b) 150 bpm.
c) 130 bpm.
d) 160 bpm.
23 - De acordo com o calendário de vacinação quando deve ser administrado a 2ª dose de reforço da tríplice
bacteriana?
a) 2 a 3 anos.
b) 3 a 5 anos.
c) 4 a 6 anos.
d) 6 a 8 anos.
24 - De acordo com o calendário de vacinação quando deve ser administrado a 3ª dose da vacina tetravalente?
a) 3 meses.
b) 6 meses.
c) 9 meses.
d) 12 meses.
25 - De acordo com o calendário de vacinação as mulheres em idade fértil deve ser vacinada contra que doenças?
a) Difteria e tétano.
b) Caxumba e sarampo.
c) Rubéola e tétano.
d) Todas as alternativas estão corretas.
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26 - De acordo com o calendário de vacinação devem ser vacinadas as mulheres em idades fértil, qual seria esta
faixa etária?
a) 12 a 49 anos.
b) 16 a 50 anos.
c) 14 a 55 anos.
d) 18 a 60 anos.
27 - A via intramuscular é utilizada para administrar medicamentos irritantes por ser menos doloso, visto que
existem menor número de terminações nervosas no tecido muscular profundo, para atingir o tecido profundo
que ângulo deve estar a agulha?
a) 30º.
b) 45º.
c) 90º.
d) 110º.
28 - O pulso normal é denominado de normo-cardia e a freqüência cardíaca acima do normal como é
denominado?
a) Bradicardia.
b) Taquicardia.
c) Bradisfigmia.
d) Filiforme.
29 - No controle de pulso, observamos uma nítida diferenciação do crescimento físico entre homens e mulheres, o
que influencia a freqüência do pulso na fase adulta. Qual o pulso normal entre as mulheres?
a) 65 a 80 bpm.
b) 80 a 100 bpm.
c) 50 a 70 bpm.
d) 70 a 100 bpm.
30 - Quais os cuidados de enfermagem na alteração de temperatura corporal hipotérmica?
a) Banho morno.
b) Manter o ambiente aquecido.
c) Alimentos quentes.
d) Todas as alternativas estão corretas.
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