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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:
1
Identifique-se na parte inferior desta capa;
2
Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão
Resposta;
3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta;

4

O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;

5

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;

6
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
7
Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão
Resposta que acompanha a prova;
8
Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura;
9

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;

10

Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha;

11
Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão
Resposta;
12

Assine o cartão resposta no verso.

Nome (em letra de forma)

Identificação do candidato
Nº da inscrição

Boa Prova!

Ecologia e Progresso
Nos últimos tempos, com freqüência cada vez maior, os meios de comunicação social tem enfocado o
grave problema da preservação ambiental. Simples constatações tornam-se denúncias de atentados contra a
natureza. É o avanço inconseqüente das queimadas, o uso indiscriminado dos pesticidas, a má conservação dos
solos, a morte de rios e lagoas, o envenenamento das nascentes, a destruição da flora e da fauna em todo o
território nacional.
Lamentavelmente estes alertas não têm sido ouvidos pelo despreparo cultural de uns e pela ganância de
outros. E não se trata de modismos que passam. Nossa natureza está doente, nossa terra está transformada numa
imensa lata de lixo, ameaçando gravemente a qualidade de vida.
Por vezes, como tentativa de _________, coloca-se um falso dilema: poluição ou ___________. Com isso
quer-se comparar poluição ao progresso. Na realidade não se pode falar em progresso quando estamos
degradando a natureza. Trata-se de um atentado contra a coletividade toda e, especialmente, contra o futuro. Há
soberbos exemplos de que o progresso pode conviver com a ecologia. O rio Tâmisa, que banha a _____________
Londres, depois de dezenas de anos totalmente poluído, voltou a ser um rio de águas límpidas. A poluição não
deve necessariamente ser um subproduto do progresso.
O Dia do Meio Ambiente precisa ser um exame da consciência. Na realidade todos somos contra a
poluição. No entanto, muitas vezes trata-se de um discurso apenas teórico. Todos, de alguma maneira, somos
poluidores. Todos temos de bater no peito. Respeitar a natureza também faz parte do grande mandamento do
Amor ao Próximo.
Correio Riograndense. Caxias do Sul, RS, 31/05/89.
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) defeza – pobreza – populoza.
c) defesa – pobreza – populosa.
b) defesa – pobresa – populosa.
d) defeza – pobresa – populoza.
02 - De acordo com o texto assinale a alternativa correta:
a) A destruição da natureza está diminuindo porque há maior conscientização sobre a ecologia.
b) É impossível haver progresso sem poluição ou destruição da natureza.
c) Respeitar a natureza não quer dizer respeito ao próximo.
d) A natureza está sendo prejudicada pela ganância dos que exploram as riquezas da terra.
03 - Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas por obedecerem à mesma regra de acentuação de
últimos:
a) poluído – água.
c) território – água.
b) próximo – ganância.
d) límpidas – teórico.
04 - Analise as alternativas referentes ao conteúdo estudado e assinale a incorreta:
a) Lixo se escreve com x. Também se escreve com x: enxente e caximbo.
b) A separação silábica de: ter–ri–tó–rio e re–a–li–da–de estão corretas.
c) Está correto o plural de: preservação – preservações e poluição – poluições.
d) O feminino de frei é sóror e de cerzidor é cerzideira.
05 - Os alunos da 8ª série do Colégio “X” fizeram uma pesquisa de opinião com 600 colegas de outras turmas,
para saber suas preferências quanto ao estilo musical. O resultado dessa pesquisa é o apresentado na tabela
abaixo:
Estilo Musical
Percentual de Respostas
Sertanejo/Música Raiz
33%
Samba/Axé/Pagode
27%
Funk/Rap
20%
Pop/Rock/Pop Rock
15%
MPB
4%
Música Clássica
1%
O número de alunos que preferem Samba/Axé/Pagode é:
a) 162.
c) 214.
b) 198.
d) 270.
06 - Durante a realização de uma atividade, a Professora de Matemática de Pedrinho pediu para que ele
dobrasse uma folha retangular ao meio por três vezes, sempre tomando por base, o lado maior (comprimento) e,
ao final da terceira dobra, Pedrinho obteve um quadrado. Sendo assim, em suas dimensões originais, o
comprimento dessa folha é:
a) igual ao tamanho da largura.
c) 3 vezes o tamanho da largura.
b) 2 vezes o tamanho da largura.
d) 4 vezes o tamanho da largura.
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07 - Clóvis aproveitou uma promoção e comprou uma bermuda e uma camiseta por R$ 68,50. Sabe-se que a
bermuda custa R$ 13,50 a mais que a camiseta. O preço da bermuda é:
a) R$ 13,50.
c) R$ 34,25.
b) R$ 27,00.
d) R$ 41,00.
08 - De acordo com a história, a fundação de Andirá teve início com o prolongamento da estrada de ferro e
construção da Estação de Ingá na região. Em que ano ocorreram estes fatos?
a) 1.926.
c) 1.928.
b) 1.927.
d) 1.929.
09 - Quem teve a iniciativa de dividir 5 (cinco) alqueires de suas terras em lotes, na ânsia de que a região onde
hoje se localiza Andirá, progredisse com o advindo da chegada da estrada de ferro?
a) Bráulio Barbosa Ferraz.
c) Júlio Possagnolo.
b) Carlos Ribeiro da Silva.
d) Manoel Messias da Silva.
10 - A gonorréia é uma doença infecciosa causada por uma bactéria e seus sintomas são:
a) Corrimento uretral purulento e fétido
c) Sangramento ao urinar
b) Corrimento uretral inodoro
d) Todas as alternativas estão corretas
11 - A candidiase é causada por um fungo, e se manifesta em condições de desequilíbrio da flora vaginal, e suas
principais manifestações são:
a) Corrimento amarelo
c) Corrimento branco e fétido
b) Vermelhidão
d) Nenhuma das alternativas estão corretas
12 - Na conservação das vacinas algumas podem ser congeladas outras não, entre as que podem ser congelada
está:
a) Anti-rábica
c) Febre-amarela
b) Influenza
d) Meningite
13 - Em saúde mental existe três tipos de internação: voluntária, involuntária e a compulsória, a que se refere a
compulsória:
a) O paciente é levado pela família
c) O hospital encaminha
b) O paciente é levado por vizinhos
d) É determinado pela polícia
14 - Ao nascer o RN é avaliado pelo pediatra no qual segue uma escala que chamamos de:
a) Apgar
c) Sinais vitais
b) Glasgow
d) Coma
15 - O alojamento conjunto é o sistema hospitalar no qual o RN permanece com a mãe:
a) 12h
c) 2h
b) 24h
d) 6h
16 - Os nódulos de mama são descobertos normalmente pela própria mulher, a porcentagem aproximada da
descoberta pela mulher é de:
a) 70%
c) 80%
b) 50%
d) 90%
17 - Durante o exame, a atividade fetal (movimento) pode ser percebido a partir da:
a) 15ª a 19ª semana
c) 14ª a 18ª semana
b) 10ª a 15ª semana
d) 18ª a 20ª semana
18 - A úlcera de pressão é a ferida que em geral aparece em pessoas acamadas com pouco movimento do corpo,
em que região são mais comum a úlcera de pressão:
a) Locais onde há saliências ósseas
c) Locais onde há terminação nervosa
b) Locais onde há acúmulo de tecido adiposo
d) Locais onde há estrutura muscular
19 - No controle da freqüência respiratória, que significa a palavra taquipnéia:
a) Dificuldade respiratória
c) Freqüência respiratória acima do normal
b) Parada respiratória
d) Respiração facilitada
20 - No controle da freqüência respiratória adulta compreende que cada respiração é o movimento de inspiração
e expiração, os valores normais variam entre:
a) 20 a 25 rpm
c) 12 a 18 rpm
b) 18 a 23 rpm
d) 14 a 20 rpm
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21 - De acordo com o calendário vacinal, com quantos anos deve ser administrada a segunda dose do reforço da
tríplice viral:
a) 2 a 3 anos
c) 6 a 9 anos
b) 4 a 6 anos
d) 10 a 11 anos
22 - A vacina contra pneumococos é administrada em pessoa com 60 anos ou mais, quantas doses devem ser
administradas:
a) Dose única
c) 3 dose
b) 1° dose mais reforço
d) 3 dose mais reforço
23 - Na administração de medicamento muitas vezes é necessário fazer o cálculo de diluição, foi prescrito 200mg
de keflin ev, na unidade tem disponível frasco de 1gr, diluente 5ml, quantos ml devo administrar:
a) 0,5 ml
c) 2 ml
b) 1 ml
d) 2,5 ml
24 - Na administração de medicamento à via intradermica, qual deve ser o ângulo da agulha?
a) 45°
c) 15°
b) 90°
d) Nenhuma das alternativas estão corretas
25 - Na administração de medicamentos pela via parenteral é necessário alguns cuidados, que cuidados são
estes?
a) Anti-sepsia da pele
b) Rodízio dos locais de aplicação
c) Observar o tipo de medicamento a idade do paciente e a estrutura física
d) Todas as alternativas estão corretas
26 - Em quantas fases é dividido o processo gravídico puerperal?
a) 2 fases
c) 5 fases
b) 4 fases
d) 3 fases
27 - Na adolescência, ocorrem as mudanças físicas que transformam o menino em homem; este fenômeno
chamado de puberdade ocorre em geral entre:
a) 10 e 14 anos
c) 12 e 16 anos
b) 9 e 13 anos
d) 9 e 14 anos
28 - O peso dos bebes é influenciado por diversas condições associadas à gestação tais como:
a) fumo
c) Alimentação materna
b) Droga
d) Todas as alternativas estão correta
29 - Alguns bebês podem apresentar lanugem que são observados com mais freqüência em:
a) Bebês Pós termo
c) Bebês A termo
b) Bebês Pré maturo
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
30 - A queda do coto umbilical ocorre entre:
a) 5 a 10 dias de vida
b) 8 a 14 dias de vida

c) 6 a 15 dias de vida
d) 10 a 20 dias de vida
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