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O PERU, ESSE DESCONHECIDO 
 
 Nessa alegria toda espalhada pelo mês de dezembro há em descontente: o peru. É impossível que em 
tantos anos de sacrifícios o mártir não se haja dado conta da sua ingrata sina. Sou um humano da estirpe de 
Esopo e de La Fontaine: creio na consciência e no raciocínio dos bichos. 
 Para mim o peru sabe de tudo. Finge que não sabe porque conhece a inutilidade de qualquer reação 
diante da gula comemorativa dos homens. Uma rebelião dos perus em dezembro! Para quê? Acabariam do 
mesmo modo no forno e ainda seriam chamados de desmancha-prazeres e de maus amigos do Menino Jesus. 
 Engordam-nos nas vésperas do holocausto, fazem-lhes todas ás vontades estomacais. As fomes 
desmedidas dos perus em dezembro se assemelham às dos condenados à morte no dia da execução, quando lhes 
dão o direito de organizar o cardápio com suas iguarias prediletas. Comem para não pensar. Há condenados à 
morte que se despedem da vida comendo numa só refeição todos os pratos que nunca puderam digerir, e cuja 
digestão não terão mais tempo de fazer. Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e mais 
guloso do ano. Diante da certeza da morte eles não fazem das tripas coração; fazem do coração estômago. 
 Discordo do costume de dar parati ao peru, na hora da execução, com o fito _____________ de amolecer-
lhe as carnes. Devia ser um brinde de adeus com uma bebida respeitável e não uma somítica ____________ de 
carnívoros. Champanha seria querer muito, mais um vinhito honesto emprestaria dignidade à despedida, sem 
prejudicar o amolecimento dos despojos. Dignifiquemos, ainda que tarde, nossas _________________ relações 
com os animais comestíveis. 
 

Henrique Pongetti 
 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) interesseiro – esperteza - monstruosas. 
b) intereceiro – espertesa - monstruosas. 
c) enteresseiro – esperteza - monstruozas. 
d) entereceiro – espertesa - monstruozas. 
 
02 - Assinale a alternativa incorreta quanto à acentuação gráfica: 
a) As palavras “véspera”, “estômago” e “carnívoros” são acentuadas porque são proparoxítonas. 
b) As palavras “sacrifícios”, “consciência” e “raciocínio” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
c) Os monossílabos “mês”, “quê” e “só” são acentuadas porque são tônicos e terminam em e(s) e o(s). 
d) As palavras “impossível” e “respeitável” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em el. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o plural está correto: 
a) cristães - rebeliães. 
b) corações - cristães. 
c) cristãos - digestões. 
d) digestãos - rebeliães. 
 
04 - Em “... quando lhes dão o direito de...” O termo sublinhado é um fator de coesão que determina uma relação 
de sentido de: 
a) condição. 
b) tempo. 
c) oposição. 
d) causa. 
 
05 - Analise as afirmativas:  
I – O substantivo champanha é masculino. 
II – Guloso tem som de z, mas se escreve com s assim como: batisar e asia. 
III – A divisão silábica de i-gua-ri-a e a-deus estão corretas. 
Estão corretas apenas as afirmativas da alternativa: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto, assinale a incorreta: 
a) Por tudo que o autor descreve, conclui-se que o peru encara seu destino com estoicismo (resignação). 
b) Para o autor, os perus se tornariam desmancha-prazeres e maus amigos do Menino Jesus se eles recusassem a morrer 
em dezembro. 
c) As fomes dos perus, como as dos condenados à morte, são compulsórias e anestésicas da mente. 
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d) O autor com a frase “Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e guloso do ano.” Quer dizer que 
em dezembro, aumentam consideravelmente os casos de indigestão e intoxicação, porque as pessoas abusam de peru e 
outros alimentos durante a ceia de Natal. 
 

07 - Henrique aplicou R$ 600,00 em um investimento à taxa de juros simples. Ao final de 4 anos, o montante era 
de R$ 1.032,00. Qual foi a taxa anual de juro simples do investimento que Henrique aplicou? 
a) 15 %  
b) 18 % 
c) 20 % 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Um paralelepípedo tem 27cm de comprimento, 4,5cm de largura e 6cm de altura. Qual deve ser a medida da 
aresta de um cubo para que tenha o mesmo volume desse paralelepípedo? 
a) 7cm 
b) 9,5cm 
c) 8cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - As raízes da equação x²- 7x + 12=0, correspondem as medidas, em centímetros dos catetos de um triângulo 
retângulo. Determine o perímetro desse triângulo: 
a) 10 cm 
b) 12 cm 
c) 16 cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - R e S são dois conjuntos quaisquer. Sabe-se que: 
I- (R) = 37 elementos 
II- (RU S) = 55 elementos 

III- (RI S) = 6 elementos 
Quantos elementos têm o conjunto S? 
a) 16 elementos 
b) 18 elementos 
c) 24 elementos 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa correta: 
 O município de Guairá possuí vários pontos turísticos entre eles destacam-se: 
1- Museu Guaira 
2- Igreja de Pedra, Nestro Del Perdon 
3- Cruzeiro das Américas 
4- Locomotiva nº4 
5- Ponte Airton Senna 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3, 4 
b) apenas 2, 3, 4, 5 
c) apenas 1, 3, 4, 5 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Guairá está localizada a margem do Rio Paraná, e o trecho ostenta o título de maior arquipélago da América do Sul. 
b) Guairá é considerada o Portal do Pantanal Paranaense. 
c) A Ilha Grande fica totalmente localizada no Município de Guairá. 
d) Guairá pertenceu ao Governo do Paraguai e era habitada por indígenas. Em 1872 com o tratado de Limites e que 
foram demarcados os limites territoriais entre Brasil e Paraguai, ficando Guairá pertencente ao Brasil. 
 
13 - Leia as afirmações abaixo descritas e assinale a alternativa correta: 
1- A economia do Brasil tem um mercado livre e exportador. 
2- Segundo o Fórum Econômico Mundial o Brasil foi o país que mais melhorou em competitividade em 2009. 
3- O Brasil é pioneiro nos campos das pesquisas de petróleo em águas profundas, onde grande parte de suas 
reservas são extraídas. 
4- O Brasil é um dos principais produtores mundiais de energia elétrica. 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3 
b) apenas 1, 3, 4 
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c) apenas 2, 3, 4 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) O Paraná é um estado formado por várias etnias, sendo assim, encontra-se em nosso Estado várias culturas e várias 
línguas. 
b) O Porto de Paranaguá é o maior do mundo, também o primeiro em volume de exportação na América Latina, 
ocupando o segundo lugar do país em movimentação. 
c) O Paraná é o segundo pólo automotível do país. 
d) O Paraná ocupa destaque brasileiro na produção de suínos e aves. 
 
15 - De modo geral as cirurgias são classificadas como: emergência, urgência, requerida, eletiva e opcional. 
Sobre a classificação das cirurgias, é correto afirmar: 
a) A cirurgia de emergência é indicada para ocorrer dentro de 24 horas, pois o cliente possui uma desordem que pode 
ameaçar a vida. 
b) A cirurgia eletiva é realizada pela preferência pessoal, a decisão parte do cliente. 
c) A cirurgia de urgência é indicada quando o cliente requer atenção rápida, dever se realizar dentro de 24 a 30 horas. 
d) Na cirurgia eletiva o cliente deve ser operado sem demora, pois requer atenção rápida. 
 
16 - O Centro Cirúrgico é uma unidade de alta complexidade do ambiente hospitalar. A cirurgia é a parte da 
Medicina1 que lida com doenças e condições físicas que necessitam da incisão dos tecidos humanos através de 
técnicas operatórias. Sobre os períodos que envolvem a cirurgia podemos considerar incorreto: 
a) O período pré-operatório imediato ocorre nas 24 horas que antecedem a cirurgia.  
b) O período perioperatório corresponde exatamente as 24 horas antes e 48 horas após a cirurgia. 
c) O período pós-operatório imediato ocorre nas primeiras 24 horas. 
d) No período pré-operatório mediato é desenvolvido o preparo físico e psíquico do cliente. 
 
17 - A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma atividade privativa do enfermeiro, a ele 
incumbe a implantação, planejamento, organização, execução e avaliação do processo de enfermagem, que 
compreende as seguintes etapas: 
a) Exame físico, prescrição de enfermagem, evolução de enfermagem. 
b) Histórico, Exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem. 
c) Histórico, Exame físico, prescrição de enfermagem, evolução de enfermagem. 
d) Histórico, Exame físico, diagnóstico de enfermagem, evolução de enfermagem. 
 
18 - Durante a SAE, a etapa que compreende o Conjunto de medidas decididas pelo enfermeiro, que direciona e 
coordena a Assistência de Enfermagem ao paciente de forma individualizada e contínua, objetivando a 
prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde é: 
a) Evolução de Enfermagem 
b) Histórico  
c) Diagnóstico de enfermagem 
d) Prescrição de Enfermagem 
 
19 - Para execução do Exame físico existem alguns métodos propedêuticos que precisam ser seguidos pelo 
enfermeiro, sobre estes métodos é correto afirmar: 
a) A percussão é o ato de observar, tanto da forma estática, como dinâmica do cliente, além do seu estado geral. 
b) Durante a palpação são avaliados os sons gerados por meio de golpeamento (batidas leves) realizado em determinada 
superfície do corpo. 
c) Durante a ausculta são identificados os ruídos normais e anormais produzidos pelo organismo. 
d) Na inspeção o objetivo é explorar a superfície corporal, a fim de obter impressões táteis mais profundas do corpo. 
 
20 - Na promoção do conforto do cliente, a arrumação da cama tem como objetivo proporcionar ambiente 
seguro e agradável. A cama pode ser arrumada de diversas maneiras, conforme a situação que o cliente se 
encontra. Entre os tipos de arrumação, podemos destacar: 
a) Leito fechado, que é preparado após limpeza concorrente, sendo utilizado quando a unidade vai receber um cliente 
novo. 
b) Leito aberto, que é aquele que está sendo ocupado por cliente que saiu da unidade para realizar procedimento 
cirúrgico. 
c) Leito para operado, é feito uma dobra na roupa, num ângulo de 90º no lado que for melhor para o cliente. 
d) Leito para operado, é feito para aguardar o cliente que está na sala de cirurgia ou em exame sob anestesia, sendo 
enroladas ou dobradas as roupas de cama para o lado que melhor se adapte à entrada do cliente na unidade. 
 
21 - A febre possui características que diferem de acordo com o padrão de elevação da temperatura corporal. 
Assim, a febre pode ser: 
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a) Recorrente: quando ocorre períodos de episódios febris espaçados por valores de temperatura aceitável. Os episódios 
febris e os períodos de normalidade podem durar mais de 24 horas. 
b) Intermitente: Picos de febre espaçados com níveis de temperatura alta. A temperatura não volta ao valor aceitável. 
c) Remitente: picos de febre com retorno aos níveis de temperatura normal. 
d) Constante: continuamente inferior a 38ºC, que pode sofrer pouca flutuação. 

 
22 - Para uma avaliação exata da freqüência respiratória de um cliente, o enfermeiro deve reconhecer os 
movimentos torácico e abdominal normais. A terminologia básica do sistema respiratório compreende termos 
como: 
a) Respiração de Kussmaul: respiração em ciclos, que aumenta e diminui, com período de apnéia. 
b) Respiração de Biot: inspiração superficial, envolvendo músculos acessórios. 
c) Ortopnéia: dificuldade para respirar, aumentando a frequência e profundidade da respiração. 
d) Hiperventilação: profundidade e frequência respiratória aumentada, podendo ocorrer hipocapnia. 

 
23 - Sobre a administração de medicamentos via parenteral é correto afirmar: 
a) O volume suportado para introdução de uma medicação subcutânea é de no máximo 02 mL. 
b) A introdução de medicamentos via intramuscular em região dorso-glútea não possui contra-indicação, podendo ser 
utilizada em qualquer faixa etária ou quantidade de massa corpórea. 
c) É impossível administrar drogas por via parenteral, quando estas não são absorvidas pelo suco gástrico. 
d) A medicação por via subcutânea é introduzida entre a pele e o tecido subcutâneo. 

 
24 - Durante a assistência de enfermagem aos clientes com problemas urinários, deve ser reconhecido pelo 
enfermeiro algumas queixas do paciente, por exemplo: 
a) A oligúria que é a capacidade diminuída de formar urina. 
b) A poliúria que é a micção excessiva à noite. 
c) A nictúria, que é o débito excessivo de urina. 
d) A piúria, que é a presença de proteínas na urina. 

 
25 - Durante a assistência ao pré-natal, o enfermeiro deve organizar o agendamento das consultas das gestantes 
adotando medidas que são consideradas ideais para o bom acompanhamento do pré-natal. Considerando uma 
gestante sem fatores de risco detectados na 1ª consulta o ideal de agendamento é: 
a) no mínimo 06 consultas, sendo ideal que sejam mensais até a 30ª semana de gestação. 
b) no mínimo 06 consultas, sendo ideal que sejam a cada 03 dias após a 40ª semana de gestação com limite máximo até 
42ª semana. 
c) no mínimo 06 consultas, sendo ideal que sejam quinzenais da 37ª a 40ª semanas. 
d) no mínimo 06 consultas, sendo ideal que sejam semanais da 37ª a 40ª semanas. 
 
26 - O exame obstétrico permite ao enfermeiro a avaliação sistemática do trabalho de parto e o risco materno 
fetal para o parto. Sobre o exame obstétrico podemos afirmar: 
a) O feto pode estar em várias situações ou apresentações. As mais comuns são: longitudinal ou transversa 
(apresentações) e cefálica e pélvica (situações). 
b) Na avaliação da dinâmica uterina é considerado normal contrações durando mais de 60 segundos. 
c) Os batimentos cardio-fetais dentro do parâmetro de normalidade estão entre 100 e 170 bat/min. 
d) Na dinâmica uterina anormal o útero não se deprime em nenhum momento da contração. 
 
27 - O aleitamento materno deve ser incentivado, pois traz benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, ao 
armazenar o leite, para posterior uso com o próprio bebê é necessário observar as seguintes recomendações: 
a) O leite materno é válido, se for guardado em qualquer parte da geladeira por até 24 horas. 
b) Se o leite materno for guardado no congelador, tem validade de até 15 dias. 
c) Antes de oferecer o leite materno à criança, este deve ser fervido. 
d) Quando o leite materno for descongelado, não deve ser recongelado. 
 
28 - Foram prescritos 100 mg de aminofilina EV de 8/8 h. Tenho disponível na Farmácia, ampolas de 250 mg/10 
ml. Quantos ml devo administrar? 
a) 5 mL 
b) 4 mL 
c) 4,5 mL 
d) 5,5 mL 
 
29 - No capítulo II – Princípios e diretrizes do SUS- estão definidos como devem ser as ações e serviços de saúde 
no Brasil. Marque V ou F, para as frases abaixo relacionadas sobre estes princípios e assinale a alternativa que 
contempla a ordem correta das respostas: 
(    ) universalidade de acesso a alguns serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
(    ) integralidade da assistência, com ações preventivas e curativas, em todos os níveis de complexidade do 
sistema. 






 6

(    ) igualdade da assistência, com preconceitos e privilégios a determinadas espécies. 
(    ) centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera do governo. 
(    ) participação da comunidade. 
a) V F F V F 
b) V V F F V 
c) V F F F V 
d) F V F V V 
 
30 - Assinale a alternativa CORRETA sobre a descentralização no SUS: 
a) A descentralização é repassar os postos de saúde dos municípios para a Secretaria Estadual de Saúde. 
b) A descentralização é colocar para os municípios a responsabilidade pela execução das ações e serviços de saúde. 
c) A descentralização é colocar os hospitais para serem gerenciados pelo Ministério da Saúde. 
d) A descentralização é transferir os hospitais estaduais para as universidades. 
 







