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TAREFA 
 

Morder o fruto amargo e não cuspir 

Mas avisar aos outros quanto é amargo, 

Cumprir o trato injusto e não falhar 

Mas avisar aos outros quanto é injusto, 

Sofrer o esquema falso e não ceder 

Mas avisar aos outros quanto é falso; 

Dizer também que são coisas mutáveis... 

E quando em muitos a noção pulsar 

– do amargo e injusto e falso por mudar – 

Então confiar à gente exausta o plano 

De um mundo novo e muito mais humano. 

 

Geir Campos 

 
 

 

 
 

 

Podemos afirmar que o texto trata, exceto: 

a) Da tarefa do homem de viver sem reclamar da 

vida; 

b) Da tarefa do homem de tentar mudar o mundo; 

c) Da missão que todo homem tem de ser leal a 

seus semelhantes; 

d) Que o homem não pode fugir de seus 

problemas; 

e) Que o homem não pode ser feliz sozinho. 

  

 

 
 

“Dizer também que são coisas mutáveis...” significa 

que: 

a) Tudo no mundo muda o tempo todo, é inevitável; 

b) As coisas podem ser diferentes, se as pessoas 

lutarem para mudá-las; 

c) Devemos correr atrás de nossos sonhos, eles 

podem acontecer; 

d) A vida pode ser melhor, basta a gente querer; 

e) O mundo não pode ser transformado, ele é 

assim desde que o mundo é mundo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das alternativas abaixo apenas uma apresenta uso 

facultativo de acento indicativo de crase. Assinale 

corretamente. 

a) Marta tomava o remédio gota a gota; 

b) Ele prefere andar a cavalo pela fazenda. 

c) Apesar das dificuldades vivo a cantar. 

d) Dei a revista a sua mãe porque ele me pediu. 

e) Ela usava sapatos a Luís XV. 

 

 
 

Observe os pronomes em destaque e assinale a 

alternativa em que a colocação pronominal segue 

rigidamente as normas gramaticais vigentes. 

a) Nada posso lhe dizer; 

b) Se conta que em breve o carnaval do Rio será 

visto pelo mundo; 

c) Quem pedoou-te  a dívida? 

d) A festa de formatura se realizará no próximo 

final de semana. 

e) Ninguém me procurou para atualização do 

cadastro. 

 

 
 

Baseando-se no conceito de palavras homônimas da 

questão anterior, podemos considerar que a única 

alternativa que apresenta palavras homônimas é: 

a) Ratificar e retificar; 

b) Cavaleiro e cavalheiro; 

c) Flagrante e fragante; 

d) Prever e prover; 

e) Concerto e conserto. 

 

 
 

Na frase: ele parecia preocupado ontem. Podemos 

classificar o predicado da frase como: 

a) Nominal 

b) Verbal 

c) Verbal e nominal 

d) Nominal e verbal 

e) A frase não possui predicado. 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS                                                                   CARGO: ENFERMEIRO 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   2 

 

 

 
 

A alternativa que apresenta apenas verbos regulares 

é:  

a) Pedir, trazer, ser; 

b) Dever, comprar, vender; 

c) Haver, pedir, ser, 

d) Ser, querer, comprar. 

e) Comprar, vender, ser. 

 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta erro de 

concordância nominal ou verbal: 

a) Um sorriso ou uma lágrima o tirariam daquela 

apatia; 

b) Nem o amor, nem a amizade o fariam desistir de 

ir embora; 

c) Nenhum de nós sabia a resposta certa; 

d) As Minas Gerais produzem queijo e leite; 

e) Você ou seu irmão vencerão a disputa. 
 

 

 
 

Assinale a frase que apresenta erro de regência 

nominal ou verbal. 

a) Estava ansioso por saber se podia viajar para o 

exterior; 

b) Chegamos em Brasília pela manhã; 

c) Assistiu ao filme sentado no chão; 

d) Ele não obedece a preceitos de seus 

antepassados; 

e) Respondeu a seu pai de forma grosseira. 

 

 

 

Assinale a alternativa apresenta erro quanto a figura 

de linguagem: 

a) O vento assanhava os cabelos da morena; 

(onomatopéia) 

b) Já lhe disse isso um milhão de vezes; (hipérbole)  

c) Viva entre tapas e beijos com a esposa; (elipse) 

d) Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

(hipérbato); 

e) Eita, menino lindo! Parece o cão chupando 

manga.  (ironia);  

 

 

 

 
 

Com base na NOAS 01/2001, julgue os itens abaixo 

em V (verdadeiro) e F (falso): 

I - ( ) o processo de regionalização constitui 

estratégia de hierarquização dos serviços de saúde 

e de busca de maior eqüidade. 

II - (  ) a elaboração e a aprovação do Plano Diretor 

de Regionalização cabem às Secretarias de Estado 

da Saúde e do Distrito Federal. 

III - (  ) a região de saúde entendida como a base 

territorial de planejamento da atenção à saúde é 

definida pela Secretaria de Estado da Saúde. 

IV - (  ) uma região ou uma microrregião de saúde 

pode compreender um ou mais módulos 

assistenciais. 

a) I-(V);  II-(V);  III-(V);  IV-(V) 

b) I-(V);  II-(F);  III-(V);  IV-(V) 

c) I-(F);  II-(V);  III-(V);  IV-(F) 

d) I-(V);  II-(F);  III-(F);  IV-(V) 

e) I-(V);  II-(F);  III-(V);  IV-(F) 

 

 

A valorização de regras e normas tem influenciado a 

prática de Enfermagem, contribuindo para um estilo 

administrativo hierárquico. O termo que melhor 

caracteriza esta forma de organização é: 

a) Clássica           

b) Burocrática           

c) Normativa          

d) Científica           

e) Humanística 

 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 12 
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Sobre Tuberculose e Hanseníase, julgue as 

afirmativas abaixo. 

I. Nos portadores de tuberculose pulmonar, está 

indicado o exame de baciloscopia do escarro para 

todos os indivíduos com qualquer tipo de sintoma 

respiratório, mensalmente, como forma de 

acompanhamento do caso. 

II. É considerada recidiva da tuberculose quando o 

paciente que já se tratou anteriormente e recebeu 

alta por cura, apresenta a doença em atividade e a 

data da cura e a data do diagnóstico da recidiva não 

ultrapassem cinco anos. 

III. Nos portadores de hanseníase, o tratamento com 

poliquimioterapia mata o bacilo, previne 

incapacidades e deformidades provocadas pela 

doença e cura o doente. 

IV. A hanseníase pode atingir pessoas de todas as 

idades, embora raramente as crianças sejam 

acometidas. Manifesta-se através de lesão na pele 

que se apresenta com redução ou ausência de 

sensibilidade. 

Estão CORRETAS: 

a) I, II, III e IV 

b) apenas as afirmativas I, II e IV 

c) apenas as afirmativas II, III e IV 

d) apenas as afirmativas II e IV 

e) apenas as afirmativas I e IV 

 

Em relação aos cuidados com a mama no preparo e 

período do aleitamento, marque a alternativa 

CORRETA. 

a) Deve-se estimular o uso de absorventes 

mamilares, pois eles auxiliam a absorção da 

transpiração mamilar, evitando a proliferação de 

microorganismos. 

b) É desaconselhável a exposição do seio aos raios 

solares durante aproximadamente 15 minutos 

diários, pois os raios infravermelhos contribuem para 

o enfraquecimento da pele e dos mamilos, podendo 

causar fissura. 

c) Durante o banho, deve-se usar sabonetes 

perfumados no mamilo e na aréola, realizar fricções 

com álcool, evitando proliferação de 

microorganismos e, conseqüentemente, mastite. 

d) Usar constantemente sutiãs, mantendo os seios 

firmes. Realizar fricções mamilares após o banho, a 

partir de 24 semanas com massagens leves por 

meio de toalha felpuda. Este atrito visa ao 

fortalecimento local da pele. 

e) O uso de hidratantes na mama deve ser 

desencorajado, exceto na aréola e nos mamilos 

para, dessa forma, evitar fissuras. 

 

O Gráfico de Tanner é muito utilizado pelos 

profissionais de enfermagem quando estes realizam 

o exame físico do adolescente. A utilização desse 

gráfico tem como objetivo avaliar 

a) o desenvolvimento psicológico. 

b) evidências de violência física. 

c) o grau de adequação escolar. 

d) a existência de DST/Aids. 

e) o desenvolvimento puberal. 

 

Na profilaxia da difteria, a via de administração da 

vacina é: 

a) Intramuscular 

b) Subcutânea 

c) Oral 

d) Intramuscular, devendo ser realizada apenas no 

deltóide 

e) Intradérmica 

 

 

 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 
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Os recursos do Sistema de Saúde devem ser 

distribuídos de forma atenta as desigualdades 

existentes, com o objetivo de ajustar as suas ações 

às necessidades de cada parcela da população. O 

texto descrito refere-se a qual princípio constitucional 

do SUS. 

a) Controle Social 

b) Universalidade 

c) Integralidade 

d) Equidade 

e) Acessibilidade 

 

 

Segundo o Ministério da Saúde, a supervisão em 

enfermagem é uma função administrativa que tem o 

seguinte objetivo específico: 

a) Promover cursos para a equipe de enfermagem 

b) Implantar os serviços de saúde 

c) Promover o desenvolvimento e o desempenho do 

pessoal 

d) Orientar os supervisionados na execução de 

atividades 

e) Capacitar auditores em saúde 

 

 

Antes da administração de medicação digitálica, é 

recomendada a verificação do pulso. Tal fato se 

justifica pelo fato de tal medicação induzir: 

a) Diminuição da frequência cardíaca 

b) Aumento da frequência cardíaca 

c) Aparecimento de arritmias 

d) Insuficiência cardíaca esquerda 

e) Aumento da volemia 

 

 

A instilação de nitrato de prata a 1% nos olhos do 

recém-nascido visa prevenir: 

a) Ressecamento de mucosa 

b) Oftalmia gonocócica 

c) Calázio 

d) Úlcera de córnea 

e) Tracoma 

 

O Programa Nacional de Controle de Infecções 

Hospitalares (PNCIH) do Ministério da Saúde é um 

conjunto de ações desenvolvidas deliberada e 

sistematicamente, com vistas à redução máxima 

possível da incidência e da gravidade das infecções 

hospitalares. Com base nisso, julgue os itens: 

I - Cabe à Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) do hospital elaborar, implementar, 

manter e avaliar o programa de controle de infecção 

hospitalar, adequado às características e 

necessidades da instituição. 

II - É considerada infecção hospitalar a infecção em 

recém-nascido, cuja aquisição por via 

transplacentária é conhecida ou foi comprovada e 

que tornou-se evidente logo após o nascimento, 

como herpes simples, toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovirose, sífilis e AIDS, por exemplo. 

III - As infecções hospitalares devem receber 

observação ativa, sistemática e contínua a partir da 

vigilância epidemiológica. 

IV - A lavagem das mãos é a ação mais importante 

na prevenção e no controle das infecções 

hospitalares. 

a) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV 

b) Está incorreta somente a afirmativa III 

c) Estão corretas as afirmativas I, III e IV 

d) Está incorreta somente a afirmativa IV 

e) Estão incorretas as afirmativas III e IV 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 
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Considerando a taxonomia dos diagnósticos de 

enfermagem da North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA) e a assistência de 

enfermagem ao paciente hematológico, julgue os 

itens que se seguem: 

I - Hemofilia é uma coagulopatia hereditária, sendo 

observada a deficiência de fatores da coagulação 

VIII e IX, cujos diagnósticos de enfermagem, risco 

para volume de líquidos deficiente, dor crônica e 

mobilidade física prejudicada, podem ser 

identificados em pacientes com esse distúrbio. 

II - Anemia falciforme é uma anemia hemolítica 

resultante de uma molécula defeituosa de 

hemoglobina. Os diagnósticos de enfermagem 

comuns aos pacientes portadores dessa disfunção 

são: troca de gases prejudicada, dor e perfusão 

tissular ineficaz (renal, cerebral ou periférico). 

III - Leucemia é a diminuição da produção de células 

na medula óssea, classificada de acordo com a linha 

celular afetada. Dor e intolerância à atividade podem 

estar presentes nos portadores dessa enfermidade. 

IV - O mieloma múltiplo é uma doença dos 

leucócitos, que infiltram o osso, os tecidos moles e 

os órgãos linfáticos. Mobilidade física prejudicada e 

integridade da pele prejudicada podem estar 

presentes em pacientes com essa disfunção. 

a) Estão corretas todas as afirmativas 

b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas 

c) Somente as afirmativas I e II estão corretas 

d) Somente as afirmativas I e IV estão corretas 

e) Nenhuma das afirmativas está correta 

 

 

 

 

 

 

A infecção da ferida cirúrgica caracteriza risco 

inerente ao ato cirúrgico, sendo que sua 

complicação mais comum manifesta-se por:  

a) hipertermia, náuseas e vômitos.  

b) edema e eritema local, dor e presença de 

secreção purulenta.  

c) secreção purulenta, eczema e vômito.  

d) hipertermia, hipovolemia e tumoração.  

e) dispnéia, dor no local e edema pulmonar. 

 

No atendimento inicial ao paciente acometido de 

Infarto Agudo do Miocárdio, como ações de 

enfermagem, deve ser realizado o seguinte 

procedimento:   

a) Colocar em repouso e administrar analgésicos 

conforme prescrição médica.  

b) Evitar coagulação sanguínea.  

c) Evitar punção venosa.  

d) Instalar sonda nasogástrica e sonda vesical de 

demora.  

e) Realizar aspiração de secreções brônquicas. 

 

 

Com relação aos primeiros anos de vida de uma 

criança, julgue os itens a seguir 

I - O estímulo do contato físico entre mãe e filho, o 

encorajamento da participação dos pais nos 

cuidados prestados à criança e o atendimento às 

necessidades nutricionais são medidas gerais do 

cuidado de enfermagem a um lactente. 

II - O recém-nascido mantém uma respiração 

irregular, de frequência comparativamente mais 

baixa que o lactente, variando entre 20 e 30 

incursões respiratórias por minuto. 

QUESTÃO 22 
QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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III - Um problema comum na primeira semana de 

vida é o kernicterus, que representa a elevação da 

taxa de bilirrubina no sangue, causando a icterícia, 

podendo ser muitas vezes tratado com fototerapia. 

IV - A primeira infância caracteriza-se por intenso 

crescimento físico, cognitivo e social. As mudanças 

vão ocorrendo lenta e gradualmente nos primeiros 

anos, sendo que a taxa de crescimento e as 

mudanças mais rápidas ocorrem na segunda fase de 

desenvolvimento pré-escolar, entre o terceiro e o 

sexto ano de vida. 

V - À medida que a criança cresce, a sua pressão 

sanguínea e a sua temperatura decrescem 

gradualmente. 

a) Somente a afirmativa I é verdadeira 

b) As afirmativas I, II e III são verdadeiras 

c) As afirmativas I, III e IV são verdadeiras 

d) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras 

 

 

Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito 

a AIDS e DSTs. 

a) Os enfermeiros devem participar de todas as 

etapas de atendimento aos portadores de 

DST/AIDS. Devem atuar no aconselhamento, na 

detecção das situações de risco e na educação para 

saúde das pessoas com DST e de seus parceiros. 

b) O uso correto e sistemático de preservativos, 

tanto masculinos quanto femininos, por pessoas 

sexualmente ativas é ainda considerado um método 

de baixa a moderada eficácia para a redução do 

risco de transmissão do HIV (vírus da 

imunodeficiência) e de outros agentes sexualmente 

transmissíveis, pois alguns desses microrganismos 

conseguem ultrapassar o material desses 

preservativos. 

c) A uretrite gonocócica é um processo infeccioso e 

inflamatório da mucosa uretral, cujo agente 

etiológico é a Neisseria gonorrhoeae, um diplococo 

Gram-positivo extracelular, basicamente transmitida 

pelo contato sexual. 

d) A sífilis é uma doença infecciosa, sistêmica, de 

evolução crônica (com surtos de agudização e 

períodos de latência) causada pelo Treponema 

pallidum, um espiroqueta exclusivamente transmitido 

pelo contato sexual. 

e) Todas as afirmativas estão corretas 

Assinale, se estiver(em) correta(s):  

a) Apenas I.  

b) Apenas II e III.  

c) Apenas III e IV.  

d) Apenas I, III e IV.  

e) I, II, III e IV.  

 

 

Com relação a assistência de enfermagem a 

pacientes com distúrbios gastrointestinais, marque a 

alternativa INCORRETA: 

a) O enfermeiro deve, com base na entrevista e no 

exame físico, realizar avaliação completa dos sinais 

e sintomas do paciente, em especial daqueles 

relacionados a digestão, eliminação, hábitos 

alimentares, sensibilidade abdominal e hidratação. 

b) Os antagonistas dos receptores H2, que atuam 

diminuindo a secreção gástrica, são indicados no 

tratamento de úlceras. 

c) O íleo paralítico funcional, ou íleo adinâmico, é 

uma condição patológica irreversível em que ocorre 

paralisia do movimento peristáltico devido a trauma 

ou toxina sobre a inervação intestinal. 

d) Em casos de úlcera péptica, a mucosa 

gastroduodenal é freqüentemente comprometida 

devido a sua incapacidade de resistência à ação 

digestiva do ácido gástrico e da pepsina. 

e) Os cuidados de enfermagem no pós-operatório de 

um paciente submetido a cirurgia intestinal devem 

incluir a vigilância e a previsão de complicações, 

como a obstrução mecânica, infecções 

intraperitoniais ou da incisão, deiscências, fístulas ou 

ruptura da ferida. 

 

 

 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 
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Sobre o Programa Nacional de Imunizações (PNI), 

marque a alternativa INCORRETA. 

a) A vacina dupla tipo adulto (dT) é preconizada para 

gestantes e mulheres em idade fértil, a fim de se 

controlar o tétano neonatal. 

b) É uma contra-indicação para as vacinas de 

bactéria atenuada ou de vírus vivo atenuado a 

presença de imunodeficiência congênita ou 

adquirida. 

c) A vacina contra a raiva é administrada por via 

intramuscular, não havendo contra-indicações 

específicas. 

d) A vacina BCG é administrada por via intradérmica, 

de forma padronizada, no nível da inserção inferior 

do músculo deltóide, no braço direito. 

e) Considerando as vacinas utilizadas de forma 

rotineira e as utilizadas em situações especiais, a 

vacina contra poliomielite é a única administrada por 

via oral. 

 

O Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente são exemplos dos avanços na busca 

por melhores condições de saúde da população. 

Acerca desse tema, julgue os itens subsequentes. 

I - Um idoso portador de doença crônica tem, de 

acordo com o Estatuto do Idoso, direito a receber 

gratuitamente do poder público os medicamentos de 

que necessite para o seu tratamento. Assim, a 

família necessita arcar apenas com os 

procedimentos de alta complexidade indisponíveis 

no SUS. 

II - A prioridade do idoso no atendimento à saúde 

determinada pelo Estatuto do Idoso é 

inconstitucional, pois afronta o princípio da igualdade 

na assistência à saúde, sem preconceitos nem 

privilégios de qualquer espécie. 

III - Os estatutos do Idoso e da Criança e do 

Adolescente têm em comum a garantia de, em caso 

de internação hospitalar de indivíduos desses grupos 

populacionais, direito a acompanhante em tempo 

integral, incorporando o conceito de humanização 

aos serviços de saúde. 

IV - Um profissional, independentemente do cargo 

que ocupe, ao suspeitar de maus tratos em 

instituições de saúde contra crianças, adolescentes 

ou idosos, tem a obrigação de comunicar o fato aos 

órgãos competentes, sob pena de cometer crime de 

responsabilidade. 

a) Todas as afirmativas estão corretas 

b) Somente as afirmativas I e III estão corretas 

c) Somente as afirmativas II e III estão corretas 

d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas 

e) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas 

 

 

Qual o gotejamento necessário para correr uma 

solução de 540 ml em 4 horas em equipo de gotas?  

a) 70 gotas por minuto.  

b) 65 gotas por minuto.  

c) 45 gotas por minuto.  

d) 135 gotas por minuto. 

e) 54 gotas por minuto. 

 

 
 

 

 

Sobre Desenvolvimento Sustentável, analise os itens 

abaixo: 

I- Procura rever padrões insustentáveis de consumo 

e minorar as desigualdades sociais. 

II- Sugere que se reaproveitem embalagens, 

plásticos e vidros. 

III- Cuida para que os eventuais resíduos provoquem 

degradação ao meio ambiente. 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 30 
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a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

 

 

A cerca das discussões sobre a camada Pré- Sal, no 

Brasil, pode se afirmar que o Regime de Exploração 

por Concessão apresenta a (s) seguinte (s) 

característica (s): 
 

a) Geralmente é utilizado em contexto de alto risco  

b) Recompensa à etapa de exploração  

c) Conta com a presença de uma Empresa 

Nacional de Petróleo (NOC), não mandatória 

d) Proporciona Benefícios para o governo através 

de royalties, licenças e impostos 

e) Todas as alternativas estão corretas 

 

 

 
 

O Código de Trânsito Brasileiro tem se configurado 

como um conteúdo de grande discussão na 

atualidade, principalmente, pela grande incidência de 

acidentes com vítimas fatais. Sobre a Prática do 

homicídio culposo na direção de veículo automotor 

analise os itens abaixo: 

I- As penas podem ser; detenção, de dois a quatro 

anos, e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor. 

II- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na 

calçada. 

III- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo sem possuir Permissão para Dirigir 

ou Carteira de Habilitação. 

 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 
 

 

 

Sobre Aquecimento Global analise os itens abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

I. O Aquecimento Global está ocorrendo em 

função do aumento da emissão de gases 

poluentes, principalmente, derivados da queima 

de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, etc), 

na atmosfera. 

II. Os gases formam uma camada de poluentes, de 

fácil dispersão, causando o famoso Efeito 

Estufa. 

III. Embora este fenômeno ocorra de forma mais 

evidente nas grandes cidades, já se verifica suas 

conseqüências em nível global. 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

 

Significa uma visão empreendedora que se 

preocupa com a necessidade de geração de lucro 

sem colocá-lo como um fim em si mesmo, buscando 

assim, um meio para se atingir um desenvolvimento 

sustentável, com mais qualidade de vida: 

a) Seguridade Social 

b) Altruísmo 

c) Garantia Social 

d) Responsabilidade Social 

e) Organização Sustentável 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

O Instituto de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, está implantando 02 (dois) projetos de 

Assentamentos de Reforma Agrária no município de 

Nova Colinas – MA, sendo o P. A. Gleba Serra I e o 

P. A. Gleba Serra II, nos mesmos estão sendo 

organizados as moradias em 03(três) núcleos 

habitacionais, nas seguintes localidades:  

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 36 

http://www.todabiologia.com/ecologia/aquecimento_global.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gasolina.htm
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS                                                                   CARGO: ENFERMEIRO 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   9 

 

 

a) Coco, Jurubeba e Barras; 

b) Jurubeba, Samambaia e Macaúba; 

c) Samambaia,  Baixão e Macaúba; 

d) Jurubeba, São Joaquim e Catarina; 

e) Barra Verde, São Bento e Samambaia.       

                                                                                                       

 

 

A hidrografia do município de Nova Colinas é 

constituída de vários rios, ribeirão, córregos e 

riachos perenes, dentre estes, os de nome 

popularmente conhecido, Riacho Fundo, Riacho 

Capote e Riacho Vamos Vê.  Das localidades abaixo 

relacionadas respectivamente, quais delas são 

banhadas pelos Riachos e córregos acima 

mencionados?    

a) Jurubeba, Barra Verde e Porteiras; 

b) Baixão, São Bento e Vagem; 

c) Puçá, Barra Verde e São Bento; 

d) São Bento, São Joaquim e Brejão; 

e) Picos, Puçá e Coco dos Neves.           

                                                                                                 

 

O município de Nova Colinas, limita-se com os 

municípios de Balsas, Riachão e Fortaleza dos 

Nogueiras, em alguns trechos dos referidos  limites 

os mesmos tem  limites naturais com o município de  

Nova Colinas, sendo Rios, Ribeirão, Riachos e 

Córregos; Assim sendo, podemos afirmar que  em 

relação aos limites com Nova Colinas,  a alternativa 

correta abaixo é: 
 

a) O Riacho Picos e o Riacho Mosquito são limites 

naturais com o município de Fortaleza dos 

Nogueiras. 

b) O Riacho Picos e o Ribeirao Cocal são limites 

naturais com o município de Balsas.  

c) O Riacho Mosquito e o Rio Cachoeira são limites 

naturais com Fortaleza dos Nogueiras. 

d) Ribeirao Cocal e o Rio Macapá são limites 

naturais com o município de Riachao. 

e) Ribeirão Cocal e o Riacho Picos são limites 

naturais com o município de Riachão. 

 

 

A Câmara municipal de vereadores de Nova Colinas 

é composta de 09 (nove) vereadores, dentre os 

nomes dos vereadores abaixo relacionados, quais os 

que estão exercendo  mandatos eletivos  desde a 1ª 

(primeira) legislatura.  

 

a) Eliezer Pinheiro, Adelson Ribeiro dos Santos e 

Antonio Alves da Costa. 

b) José de Ribamar R. Ribeiro, Maria Aparecida S. 

Costa e James Dean C. Coelho. 

c) Antonio Alves da Costa, James Dean C. Coelho 

e Eliezer Pinheiro. 

d) Adelson Ribeiro dos Santos, James Dean C. 

Coelho e Jose de Ribamar R. Ribeiro.  

e) James Dean C. Coelho, Maria Aparecida S. 

Costa e Antonio Alves da Costa.        

 

 

 

Após a emancipação do município de Nova Colinas, 

muitas obras foram construídas, visando a melhorar 

a qualidade de vida de seus habitantes, dentre 

estas, podemos citar a pavimentação da estrada 

(rodovia) que liga Nova Colinas a Fortaleza dos 

Nogueiras, a qual tem a denominação e extensão 

respectivamente de: 

a) MA-006 / 18 Km 

b) MA-138 / 21 Km 

c) MA-135 / 19 Km 

d) MA-132 / 20 Km 

e) MA-136 / 22 Km 
 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




