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Leia os textos que seguem: 
 

Texto A 
 

É justa a alegria dos lexicólogos e dos editores quando, 
ao som dos tambores e das trombetas da publicidade, 
aparecem a anunciar-nos a entrada de uns quantos 
milhares .de palavras novas nos seus dicionários. Com 
o andar do tempo,a língua foi perdendo e ganhando, 
tornou-se, em cada dia que passou, simultaneamente 
mais rica e mais pobre: as palavras velhas, cansadas, 
fora de uso, resistiram mal à agitação frenética das 
palavras recém-chegadas, e acabaram por cair numa 
espécie de limbo onde ficam à espera da morte 
definitiva ou, na melhor hipótese, do toque da varinha 
mágica de um erudito obsessivo ou de um curioso 
ocasional, que lhe darão (sic) ainda um lampejo breve 
de vida, um suplemento de precária existência, uma  
derradeira esperança. O dicionário, imagem ordenada 
do mundo, constrói-se e desenvolve-se sobre palavras 
que viveram uma vida plena, que depois envelheceram 
e definharam, primeiro geradas, depois geradoras, 
como foram os homens e as mulheres que as fizeram e 
de que iriam ser, por sua vez, e ao mesmo tempo, 
senhores e servos. 
 
(Saramago, José. Cadernos de Lanzarote II. São Paulo, 
Companhia das Letras, 1999) 
 

 
Texto B 

 
Há palavras que ninguém emprega. Apenas se 
encontram nos dicionários como velhas caducas num 
asilo. Às vezes uma que outra se escapa e vem luzir-se 
desdentadamente, em público, nalguma oração de 
paraninfo. Pobres velhinhas... Pobre velhinho! 
 
( Quintana, Mário. “Triste história”, em Porta giratória. São Paulo, 
Globo, 1988) 
 
 
 
 

O sentido, no texto A, de “... ao som dos tambores e 
das trombetas da publicidade ...” (linha 2) indica : 
 

a) Que a língua a cada dia perde e ganha palavras 
novas. 

b) O alarde, o estardalhaço com que é feita a 
divulgação da entrada de palavras novas no 
dicionário. 

c) O som que as palavras novas adquirem com o uso 
cotidiano. 

d) O envelhecimento e ao definhamento que as 
palavras adquirem com o passar do tempo. 

e) A festa com que os editores recebem a notícia da 
saída de palavras antigas do nosso vocabulário. 

 
 

 

 
 
 
 

A partir da leitura dos textos A e B, depreende-se que o 
ponto de contato entre os dois é, exceto : 
 

a) Ambos falam de palavras velhas e cansadas, de 
palavras que caíram em desuso. 

b) Em ambos encontramos o uso de figuras de 
linguagem: comparações, metáforas, 
personificação. 

c) Nos dois textos encontramos alguém que 
esporadicamente usa as palavras que caíram em 
desuso. 

d) Ambos falam de palavras que só existem no 
dicionário. 

e) Os dois textos fazem uso exclusivamente da 
linguagem não literária.   

 
 
 
 
 

Ainda em relação aos textos: 
I. No texto A quem faz as palavras antigas 

reaparecerem é um “erudito obsessivo” ou um 
“curioso ocasional”. 

II. No texto B, as “pobres velhinhas” e o “pobre 
velhinho”, são, respectivamente, as palavras 
antigas, caídas em desuso  e o paraninfo . 

III. Em o pobre velhinho , o adjetivo, anteposto, 
significa infeliz. 

IV. Em velhinho pobre, o adjetivo, posposto, significa 
desprovido de bens materiais. 
 
A alternativa que traz as afirmativas corretas  é: 
 

a) Somente I e II. 
b) Somente I e III. 
c) Somente I, II e III. 
d) Somente III e V 
e) Todas estão corretas.   
 
____________________________________________ 
 

Leia o texto que segue: 
 

A curiosidade das crianças 
 

      O escritor tcheco Milan Kundera, em seu mais 
famoso romance, “A Insustentável Leveza do Ser”, 
presta homenagem à curiosidade das crianças: “De 
fato, as únicas questões realmente sérias são aquelas 
que até uma criança pode formular. Elas são as 
questões sem resposta. Uma questão sem resposta é 
uma barreira intransponível. Em outras palavras, são as 
questões sem resposta que definem as limitações das 
possibilidades humanas, as que descrevem as 
fronteiras da existência humana”. 
      Que adulto nunca se deparou com uma criança 
fuzilando perguntas, “Por que isso? Mas por que 
aquilo?” Pena que tantos adultos tenham esquecido 
que, quando eram crianças, também perguntaram, 
aflitos, sobre os mistérios do mundo, da vida e da 
morte, e façam tão pouco esforço para responder às 
perguntas dos filhos, sobrinhos ou netos: “Pai, por que 
o céu é azul? O que acontece de dia com as estrelas?  

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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O que faz elas brilharem? Será que existe vida em 
outros planetas? Como a vida surgiu aqui? O que 
aconteceu com a vovó, depois que ela morreu? 
Quando você vai morrer?” “Ah, sei lá, filho! Pára de 
ficar fazendo perguntas. Vai jogar bola, vai!”. Esta 
semana dei uma palestra na escola de meu filho de 13 
anos. Na realidade, não consegui dar a palestra. Um 
dia antes, o professor sugeriu que cada um dos alunos 
me desse uma pergunta por escrito, algo que 
quisessem saber sobre astronomia ou física. 
Resultado: recebi cem perguntas, todas relevantes, 
sobre assuntos de ponta em astrofísica. 
        Foi uma das melhores experiências da minha 
carreira como professor. Primeiro, pelo privilégio de 
poder falar para 50 crianças e jovens, com idades entre 
10 e 14 anos. Segundo, pelo entusiasmo contagiante 
que emanava deles. Era possível sentir a eletricidade 
no ar, o interesse pelos assuntos, a curiosidade enorme 
de entender os mistérios do Universo, a tentativa de dar 
sentido à vida, de pô-la em contexto dentro da visão do 
mundo científico. 
       Como disse o físico I.I. Rabi, os cientistas são os 
“Peter Pans” da sociedade: querem permanecer 
crianças, curiosos,perguntando-se sobre os mistérios 
do mundo. De minha parte, decidi que, a cada vez que 
sentir a chama falhar, visitarei uma escola e 
conversarei com as crianças. 
 
 

(Marcelo Gleiser, Folha de São Paulo, 04/02/07) 
 
 

 
 
 

A expressão “... a cada vez que sentir a chama falhar...” 
(linha 43 e 44) tem, no contexto, sentido equivalente ao 
de: 
 
 

a) Conquanto me sinta estimulado a responder. 
b) Sempre que esmorecer o interesse de questionar. 
c) Uma vez que não esteja convicto das respostas. 
d) Nos momentos em que me disponha a interrogar. 
e) Tão logo sucumba à facilidade das respostas. 
 
 
 
 

“... Que adulto nunca se deparou com uma criança 
fuzilando perguntas?...” (linha 11 e 12). 
 

Não haverá necessidade de qualquer alteração formal 
na frase acima, caso se substituam os elementos 
negritados, respectivamente , por: 
 
 

a) se confrontou   -   insistindo 
b) se pôs diante    -   reiterando 
c) confrontou      -  metralhando 
d) se houve        -    descarregando 
e) enfrentou     -    disparando 
 
 
 

 
 
 

No contexto da frase “... como disse o físico I.I. Rabi, os 
cientistas são os ‘Peter Pans’ da sociedade: querem 
permanecer crianças...”, os dois pontos assumem um 
sentido equivalente ao de uma expressão como: 
a) Pois 
b) Em que pese 
c) Ao passo que 
d) Enquanto 
e) Ainda assim 
 
 
 
 

A palavra Ponto, como tantas outras palavras da 
língua, pode ter diferentes significados. No texto “[...] o 
sujeito magro de camisa quadriculada no ponto do 
ônibus que desce a serra” significa lugar fixo de parada 
de coletivos. 
 

Leia as expressões que seguem e numere os 
parênteses associando as mesmas ao seu sentido 
equivalente. 
(1) Aludir à vulnerabilidade de alguém. 
(2) Marcar presença. 
(3) Descuidar-se. 
(4) Dar-se por vencido. 

 
(  ) Cantores e compositores brasileiros costumam 
assinar o ponto  nas campanhas publicitárias. 
(   ) Chico Buarque, como todo bom tricolor fluminense, 
jamais quer ver seu time entregar os pontos! 
(    ) Vou colocar A banda, de Chico Buarque. Sei que 
vou tocar no ponto fraco  do teu irmão! 
(     ) Diz o ditado popular: “Quem dorme no ponto é 
chofer”. 
(   ) Vejam quem chegou! Claro que ele teria que 
assinar o ponto  na festa de comemoração ao novo 
livro do Chico: Budapeste! 
(    ) Por sua paixão pela Mangueira, há anos, Chico 
Buarque faz ponto  nas festas dessa Escola de Samba. 
A correta correspondência entre as expressões e seus 
significados nos respectivos contextos, consta na 
alternativa: 

 

a) 2 – 3 – 4 – 1- 2 - 1 
b) 3 – 4 – 1 – 2 – 3- 3 
c) 2 – 4 – 1 – 3 – 2 – 2 
d) 3 – 4 – 1 – 3 – 2- 3 
e) 2 – 4 – 1 – 3 – 2 – 4 
 
 
 
 

 

A palavra sanção com o significado de ratificação 
ocorre apenas em: 
a) Aplicar sanções a grevistas não é um direito, nem 

dever de um presidente. 
b) Eventual sanção de presidente à nova lei, 

aprovada ontem pela presidenta Dilma Rousseff, 
poderá desagradar a setores de todas as 
categorias. 

c) As sanções previstas na lei eleitoral não exercem 
influências significativas sobre a paixão dos 
militantes. 

d) O novo diretor prefere sanções a diálogos. 
e) O contrato prevê sanções para os inadimplentes. 
 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Leia: 
 
Chega de saudade 
 
Vai, minha tristeza 
E diz a ela 
Que sem ela não pode ser 
Diz-lhe numa prece 
Que ela regresse 
Porque eu não posso mais sofrer 
Chega de saudade 
A realidade é que sem ela 
Não há paz, não há beleza 
É só tristeza e a melancolia 
Que não sai de mim, não sai de mim 
Não sai. [...] 

 
(Jobim e Vinícius de Morais) 

 

As orações sublinhadas no poema classificam-se, 
respectivamente , como: 
a) Oração subordinada substantiva objetiva indireta e 

oração subordinada completiva nominal. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva direta e 

oração subordinada objetiva indireta. 
c) Oração subordinada substantiva completiva 

nominal e oração subordinada substantiva 
subjetiva. 

d) Oração subordinada substantiva objetiva direta e 
oração subordinada substantiva predicativa. 

e) Oração subordinada substantiva completiva 
nominal e oração subordinada substantiva 
apositiva. 

 
 
 

 

Leia o texto: 
 

Transamargura 
 

Idealizada como um dos maiores símbolos da 
integração nacional, a Transamazônica começou a ser 
aberta há trinta anos, na condição de carro- chefe do 
projeto “Brasil Grande”, do Regime Militar. [...] Em 
sintonia com o discurso ufanista da época, o governo 
prometia entregar “terra sem homens para homens sem 
terra”. Mais de um milhão de brasileiros acabaram 
seduzidos pelas promessas redentoras daquela obra 
grandiosa, mas a estrada jamais foi construída. 

 
Revista Isto É, 11/10/2000. 

 
A oração: “... mas a estrada jamais foi construída”: 
 
a) Estabelece uma relação de oposição à ideia que a 

antecede no período. 
b) Estabelece uma relação de explicação à ideia que 

a antecede no período. 
c) Estabelece uma relação de conclusão à ideia que a 

antecede no período. 
d) Não estabelece relação alguma, pois independe da 

ideia que a antecede no período. 
e) Estabelece uma relação de adição à ideia que a 

antecede no período. 
 

 
 
 
 
 
 

Conforme o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, analise as assertivas a seguir, que dispõe 
sobre infrações e penalidades: 
I. É considerada infração grave a que provoque morte, 

deformidade permanente ou dano moral irreversível 
em qualquer pessoa. 

II. As penalidades de advertência verbal, multa, 
censura e suspensão do exercício profissional são 
da competência dos Conselhos Regionais de 
Enfermagem. 

III. A suspensão consiste em proibição do exercício da 
enfermagem por período superior a vinte e nove 
dias. 
Escolha o item que relaciona todas as afirmativas 
corretas: 
 
a) I e II 
b) I e III 
c) III 
d) I 
e) II e III 

 
 
 
 

Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas alternativas 
abaixo: 
 
(    ) Conforme a lei 7498/66, a consulta de enfermagem 
é uma atividade que deve ser realizada antecedendo à 
consulta médica. 
(   ) Quando o Enfermeiro deixa de administrar uma 
medicação no horário previsto, ele está cometendo um 
ato de negligência. 
(    ) O Conselho Federal de Enfermagem é o órgão de 
classe responsável pelo recebimento de denúncias de 
infração ao Código de Ética por qualquer elemento da 
equipe de enfermagem. 
(  ) Quando o profissional realiza uma técnica 
asséptica, sem atender aos princípios básicos de 
assepsia, está incorrendo numa atitude de imperícia. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) F,V,F,F. 
b) V,F,V,F. 
c) F,V,V,F. 
d) V,F,V,V. 
e) F,V,F,V. 
 
 
 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 
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Considerando as afirmativas: 
I. A diminuição na desnutrição de crianças, 

compatível com a redução nas taxas de 
mortalidade infantil, está associada com a redução 
da taxa de analfabetismo. 

II. Sob o ponto de vista epidemiológico, a virulência é 
uma capacidade que s agentes infecciosos têm de 
penetrar no hospedeiro. 

III. Os indicadores epidemiológicos que podem ser 
úteis para avaliar a eficácia das ações do 
Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Criança são a taxa de natalidade, número de 
crianças vacinadas e proporção de nascidos vivos 
de baixo peso. 

IV. Na vigilância e epidemiologia, cabe aos hospitais, 
notificar os casos segundo as normas legais e 
controlar as infecções. 

 
Marque a alternativa correta: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II, III e IV. 
d) I e IV. 
e) Somente IV. 
 
 
 
 

No organismo materno, durante a gestação, ocorrem 
alterações anatomofisiológicas, dentre elas, o 
amolecimento do colo uterino, que é denominado: 
 
a) Sinal de Hegar. 
b) Sinal de Goodell. 
c) Sinal de Braxton-Hocks. 
d) Sinal de Chadwick. 
e) Sinal de Hoffman. 
 
 
 
 

M. F. R. S., 32 anos, chega à urgência da maternidade, 
com abortamento espontâneo. Ao exame, existe 
dilatação cervical progressiva e ruptura das membranas 
com perda de líquido amniótico, o enfermeiro deverá 
registrá-lo, classificando-o como: 
 
a) Completo. 
b) Habitual. 
c) Retido. 
d) Incompleto. 
e) Inevitável.  

 
 
 
 

 

 
 
 

Observando as alternativas abaixo: 
I. Para detecção do Diabetes Gestacional é 

recomendado avaliar todas as gestantes no período 
entre 16ª e 22ª semana; 

II. O segundo estágio do trabalho de parto termina 
quando ocorre a eliminação da placenta; 

III. Os sinais de certeza de gravidez são evidentes a 
partir da 15ª ou 17ª semana; 

IV. Dor súbita e desfalecimento são os principais 
sintomas de morte fetal na gravidez extra-uterina. 
 
Escolha a alternativa correta: 
 

a)  I e II estão corretas. 
b) II e IV estão corretas. 
c) II e III estão corretas. 
d) Apenas III está correta. 
e) Apenas IV. 
 
 
 
 

É o documento que contém as diretrizes básicas para o 
funcionamento do serviço de Enfermagem expondo a 
estrutura administrativa, a filosofia de trabalho e a 
competência de todos os membros da equipe, estamos 
falando de: 
 
a) Norma. 
b) Regulamento. 
c) Regimento. 
d) Manual de procedimentos. 
e) Estatuto. 

 
 
 
 
 

Analise os itens em relação aos objetivos específicos 
de supervisão em Saúde e assinale a opção correta: 
 
I. Assegurar a qualidade dos serviços prestados 

pelo estabelecimento de saúde; 
II. Inspecionar a execução das tarefas do pessoal; 
III. Assegurar atendimento adequado dos pacientes. 
IV. Controlar a movimentação dos leitos vagos. 

 
a) I e III estão corretos. 
b) I e II estão coretos. 
c) Apenas I está correto. 
d) Apenas III está correto. 
e) Somente o item IV está correto. 

 
 
 
 

 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Quando o calor é utilizado incorretamente pode causar 
lesão tecidual, assim, quando for indicada a aplicação 
de calor, o enfermeiro deverá considerar a seguinte 
questão: 
 
a) A temperatura adequada deverá ser a mesma, 

independente da faixa etária. 
b) Quanto maior a área corporal, maior deverá ser a 

temperatura. 
c) O calor seco causa maior risco em função de o ar 

ser o melhor condutor de calor. 
d) O calor úmido tem maior probabilidade de causar 

queimadura do que o calor seco. 
e) O emprego de toalha para envolver bolsas de água 

quente é contra-indicado. 
 

 
 
Um paciente que foi submetido a um transplante renal, 
pode apresentar os sinais e sintomas de rejeição 
normalmente apresentados: 
 

a) Poliúria, edema, febre, hipotensão. 
b) Edema, febre, palpitação, oligúria. 
c) Ganho de peso, oligúria, hipotensão. 
d) Poliúria, palpitação, ganho de peso. 
e) Febre, aumento de pressão sanguínea, ganho de 

peso. 
 

 
 
 
Quando o enfermeiro examinou o paciente L.P.S., 
diagnosticou apraxia. Esse distúrbio caracteriza-se por: 
 

a) Dificuldade na articulação das palavras. 
b) Incapacidade na realização de atos motores 

voluntários previamente aprendidos. 
c) Cegueira de metade de um campo visual. 
d) Repetição contínua e automática de uma palavra. 
e) Facilidade no reconhecimento de objetos através 

do tato. 
 
 
 
Em pacientes que apresentam choque hemorrágico, 
com taquisfigmia, pele úmida, palidez, pressão arterial 
decrescente e supressão da função renal, deve-se 
tomar a seguinte providência: 
 
a) Manter o paciente sentado, promover 

heparinização, ministrar oxigênio e administrar 
hipertensores. 

b) Administrar oxigênio, iniciar administração de 
solução indicada, conter hemorragia e providenciar 
sondagem uretral. 

c) Providenciar sondagem uretral, administrar 
hipertensores, manter o paciente sentado e 
promover heparinização. 

d) Ministrar oxigênio, iniciar administração de solução 
indicada, aquecer o paciente o medir a eliminação 
urinária. 

e) Aquecer o paciente, conter a hemorragia, 
providenciar aspiração orotraqueal e administrar 
analgésicos. 

 

 
 
 

Considerando os fatores interferentes na pressão 
arterial, é correto afirmar que: 
 
a) O frio e a angústia diminuem a pressão. 
b) A obesidade induz a hipotensão. 
c) O avanço da idade está ligado ao aumento da 

pressão. 
d)  A verificação da pressão, nas posições sentada, 

deitada ou em pé, não implica variação da leitura. 
e) Antes da menopausa, as mulheres apresentam 

pressão maior do que os homens de idade similar. 
 
 
 
 

Considerando as assertivas: 
 
I. Os exames imunohematológicos pré-

transfusionais não testam a compatibilidade entre 
o sangue do doador e o sangue do receptor das 
transfusões. 

II. O concentrado de plaquetas pode ser obtido por 
doação convencional ou por aférese. 

III. Os granulócitos devem ser estocados entre 20 e 
24 graus C; sua validade máxima é de 24 horas.  

IV. O volume de uma unidade de concentrado de 
hemácias é de aproximadamente 250 ml; sua 
administração promove um aumento do 
hematócrito de cerca de 3%, em um indivíduo 
adulto. 
 

Marque a (s) correta (s): 
a) I, III e IV. 
b) II, III. 
c) I e IV. 
d) II, III e IV. 
e) II e IV. 
 
 
 
 

Marque a alternativa correta após análise das 
alternativas abaixo sobre o histórico de Enfermagem: 
a) Não necessita da autorização do paciente para ser 

realizado. 
b) Determina se o plano de cuidados foi implementado 

conforme prescrito. 
c) Estabelece prioridades e toma decisões de maneira 

oportuna. 
d) Transfere ao técnico de enfermagem a 

responsabilidade do cuidado. 
e) Uso o prontuário para dados de identificação, 

motivo, condições de chegada e atendimento, entre 
outros, a fim de não se repetir a investigação. 

 
 

 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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Nessa fase, o enfermeiro analisa os dados coletados e 
avalia o estado de saúde do cliente através da 
identificação e avaliação de problemas de saúde reais 
ou potenciais que são passíveis da resolução por meio 
das atividades de Enfermagem. Estamos falando de: 
a) Diagnóstico de enfermagem. 
b) Evolução de enfermagem. 
c) Histórico de enfermagem. 
d) Admissão de enfermagem. 
e) Prognóstico de enfermagem. 
 
 
 

Para um senhor de 52 anos, após cirurgia proctológica, 
foi prescrito pelo médico, 2.500ml de solução de glicose 
a 5%, acrescida de 5ml de Kcl a 10% e 5% de Nacl a 
20%, na 1ª e 3ª etapas de soro, num período de 24 
horas. A velocidade do fluxo, em gotas, por minuto, 
necessária para a infusão: 
a) 33. 
b) 34. 
c) 35. 
d) 36. 
e) 37. 
 
 
 

Uma jovem foi internada na Clínica médica, foi prescrito 
500ml de SG a 15%. Considerando que no posto só há 
frasco de SG a 5% e ampolas de 20ml de glicose 
hipertônica a 50%, o volume a ser retirado do SG a 5% 
e o número de ampolas de glicose hipertônicas a 50% 
a serem colocadas para se obter o volume e a 
concentração prescritos, estão representados 
respectivamente por: 
a) 160/6. 
b) 200/4. 
c) 180/4,5. 
d) 112/5,6. 
e) 115/6,2.  
 
 
Foi prescrito para uma criança de 8 anos uma solução 
hipertônica, esta deve ser aplicada por via: 
a) Intradérmica. 
b) Intravenosa. 
c) Subcutânea.  
d) Intra-arterial. 
e) Intramuscular. 
 
 
No processo de enfermagem, a função educativa do 
Enfermeiro é tomar o ser humano independente, capaz 
de: 
a) Fiscalizar as ações sanitárias. 
b) Cuidar de sua própria saúde. 
c) Defender seu direito à liberdade. 
d) Participar de grupos comunitários. 
e) Gerenciar a saúde da população. 

 

 
 
 
 
Mais um planeta do sistema solar está sendo alvo de 
estudo da Nasa (Agencia Especial americana). Com 
essa finalidade foi lançada uma sonda, denominada 
“Juno”, que deve levar cinco anos para atingir o maior 
planeta do Sistema Solar, sua missão é entender o 
papel que esse planeta desempenhou na formação do 
Sistema Solar. Esse planeta é: 
 
a) Mercúrio; 
b) Júpiter; 
c) Saturno; 
d) Marte; 
e) Venus. 
 
 
 
 
No início do mês de agosto, a Andifes divulgou 
pesquisa feita com 19.691 estudantes de graduação de 
universidades federais de todo o País, apresentando 
números consolidados do panorama nacional. A partir 
do cruzamento de dados, foi possível mapear e 
distinguir os cenários regionais no tocante a hábitos de 
leitura, frequência a bibliotecas, domínio de língua 
inglesa e uso de tabaco, álcool, remédios e drogas não 
lícitas. Segundo essa pesquisa os alunos que lêem 
menos são os alunos da: 
 
a) UFPA 
b) UFPI 
c) UFPE 
d) UFMA 
e) UFRGS 
 
 
 
 
 
O presidente da Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE), disse em entrevista, que 75% da energia 
necessária para os próximos dez anos no País já está 
contratada. Segundo ele, nesse período o Brasil vai 
precisar contratar 61.560 megawatts (MW), 
considerando-se um crescimento médio do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 5% ao ano. O atual presidente 
da EPE é: 
 
a) Maurício Tolmasquim 
b) Marcus Vinicius Manzuel  
c) Geraldo Alckmin, 
d) Nilton de Britto 
e) Mendes Ribeiro 
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Os governadores dos quatro estados do Sudeste 
acertaram com a presidente Dilma Rousseff um 
compromisso com o plano “Brasil sem miséria”. A 
presidente disse que essa ação ajuda a fortalecer o 
Brasil em tempos de crise. O objetivo do governo é, 
EXCETO:  
 

a) Aumentar o consumo das famílias, o que fortalece 
o Brasil durante uma crise como a que atinge o 
mercado financeiro mundial. 

b) Fortalecer o mercado inteiro para enfrentar a crise. 
Isso se faz com renda e crédito.  

c) Localizar as famílias de baixa renda sem acesso a 
programas sociais.  

d) Oferecer emprego e renda a todas as famílias 
carentes do país. 

e) Criar um mercado interno sólido. 
 
 
 
 
Sobre os jogos olímpicos, assinale com V ou F cada 
uma das afirmativas, em seguida selecione a opção 
correta:  
 

I. A evolução do Movimento Olímpico durante o 
século XX obrigou o COI a adaptar os Jogos para o 
mundo da mudança das circunstâncias sociais. 
Alguns destes ajustes incluíram a criação dos 
Jogos de Inverno para esportes do gelo e da neve, 
os Jogos Paraolímpicos de atletas com deficiência 
física e os Jogos Olímpicos da Juventude para 
atletas adolescentes. (  ) 

II. Os Jogos Olímpicos de 1936 na Suíça  foram os 
primeiros jogos a serem transmitidos na televisão, 
mas apenas para o público local. Os Jogos 
Olímpicos de Inverno de 1956 foram os primeiros 
televisionados a nível internacional dos Jogos 
Olímpicos. (  ) 

III. O Movimento Olímpico utiliza símbolos para 
representar os ideais consagrados na Carta 
Olímpica. O símbolo olímpico, mais conhecido 
como os anéis olímpicos, é composto por cinco 
anéis entrelaçados, representando a união dos 
cinco continentes habitados (considerando as 
Américas do Norte e do Sul como um continente 
único) (  ) 

IV. O programa dos Jogos Olímpicos consiste de 26 
esportes, 30 disciplinas e cerca de 300 provas. (  ) 

 

A sequencia correta é: 
 
a) V, F, V, V 
b) V, F, F, V 
c) F, V, V, F 
d) V, V, V, V 
e) V, F, V, F 
 

 

 
 
 
O nome SAPUCAIA, dado ao município Paraense 
aconteceu devido: 
 

a) Ao sobrenome do vulto histórico que lutou pelo seu 
desmembramento: Elizeu SAPUCAIA. 

b) Em decorrência da vasta Vegetação dessa espécie 
presente na região. 

c) Para homenagear a cidade SAPUCAIA, que fica no 
sul do México, cidade de origem do seu 
desbravador. 

d) Para homenagear seu primeiro prefeito que tinha 
esse sobrenome. 

e) Para lembrar uma tribo indígena que habitava a 
região na época do descobrimento do Brasil. 

 
 
Sapucaia pertencia a que Município Paraense antes de 
ser emancipado no ano de 1997: 
 

a) Eldorado dos Carajás 
b) Paragominas 
c) Parauapebas 
d) Xinguara 
e) Araguaina 
 

 
 
 
Sapucaia fará 14 anos de Emancipação no dia: 
 
a) 2 de fevereiro de 2011 
b) 1 de janeiro de 2011 
c) 12 de março de 2011 
d) 1 de março de 2011 
e) 15 de novembro de 2011 
 
 
 

A população de Sapucaia tem como base de sua 
economia: 
 

a) Extrativismo e Mineração 
b) Indústria e Comércio 
c) Agropecuária e Serviços 
d) Agricultura e Indústria 
e) Serviços e Comércio 
 
 
Marque a alternativa que traz o nome do primeiro 
Prefeito e o atual prefeito respectivamente: 
a) José Augusto Marinho e Vany Furtado 
b) Simão Jatene e Manoel Josino 
c) Fernandes Figueredo e Manoel Josino 
d) José Augusto Marinho e Simão Jatene 
e) José Augusto Marinho e Manoel Josino   
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