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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 de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
  
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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A casa da minha avó 
Danuza Leão 

 
1º Era um sobrado; na parte de baixo, o armazém do meu avô, onde se vendia um pouco de tudo. 
Tecidos, renda, sianinha, botões, fumo de rolo, açúcar, feijão e grãos de um modo geral – não em pacotes 
mas em sacos grandes, que ficavam no chão. No andar de cima, onde morava a família, era a casa da 
minha avó – nunca do meu avô. 
2º No armazém havia um balcão onde os mais chegados iam toda tarde conversar, com direito a um 
copinho de cachaça – um só. Meu avô, italiano, se vestia de terno, gravata e colete, e em casa se concedia 
o direito de tirar o paletó mas sempre de gravata e colete. 
3º Em cima, dando para a praça, havia uma sala de visitas que só era aberta em ocasiões muito 
especiais – que nunca aconteciam –, com sofá, cadeiras estofadas e um piano. Mais para dentro uma 
grande sala de jantar onde todos almoçavam e jantavam à mesma hora – 11:30 e 19h; em cada quarto, três 
ou quatro camas, e banheiro era um só, para os avós, 12 filhos e os netos que lá passavam grandes 
temporadas 
4º Minhas oito tias só tinham um objetivo na vida: arranjar um marido, e bastava que ele fosse um 
rapaz bom e trabalhador. Das oito, só uma trabalhava: era professora, e ia a cavalo, todos os dias, dar 
aulas. Foi a única que ficou solteira. As outras se casaram e para suas filhas só havia um objetivo na vida: 
casar, ter filhos. E assim corria a vida. 
5º Nos fundos da casa, havia uma varanda para o rio; ao lado, a cozinha com uma janela  de onde se 
tinha a vista mais bonita da casa; por essa janela a empregada jogava o lixo. A palavra ecologia ainda não 
existia e da varanda nós, crianças, ficávamos vendo as cascas de laranja e banana sendo levadas pela 
correnteza. 
6º A grande aventura era dormir no chão duro. Os menores imploravam para ter o privilégio de dormir 
com um lençol em cima dos tacos e um ___________. Era a grande farra. 
7º Uma vez por semana vinha um homem lavar o chão da casa; ele jogava baldes de água, passava 
sabão, depois ___________, tirava o _____________ com um rodo e secava com um pano. Só a sala da 
frente era encerada e o brilho dado na mão, com uma flanela. Quando o trabalho estava pronto ficava um 
cheiro de casa de gente honesta, de gente direita. Onde foram parar esses cheiros? 
8º As comidas eram de interior: galinha quase todo dia e, para dar uma corzinha ao refogado, colorau. 
Os legumes eram da roça: abobrinha, jiló, couve, repolho, chuchu. Às vezes uma tia perguntava: “Você quer 
um ovo frito?” Esse privilégio só acontecia às vezes e só para os netos que estavam de visita. 
9º As sobremesas eram doces de banana em rodelas e de mamão verde. Esse meu lado da família 
(da minha mãe) não era muito de comer. Lá pelas 21h tinha um lanche modesto: café com leite, pão e 
manteiga; aos domingos ............... biscoitos, e cada uma das crianças .............. o direito de fazer um do 
feitio que ..................., que era sempre o mesmo: uma lagartixa e no lugar dos olhos, dois milhos. 
10 Havia muitas visitas a tias, avós e primas longínquas. Os laços familiares eram cultivados com 
cuidado, mas o melhor de tudo era quando as tias moravam do outro lado do rio, porque aí a gente 
atravessava a ponte, o que era, sempre, uma emoção. E ainda havia a ponte de ferro por onde passava o 
trem, que era um perigo. O sonho de todos nós, crianças, era atravessar essa ponte pulando sobre os 
dormentes, e a minha falta de coragem para desobedecer e atravessar a ponte de ferro é uma frustração 
até hoje não superada. Outra: nunca ter tomado um banho no rio. 
11 São belas as lembranças de quem passou parte da infância em uma cidade do interior com um rio e 
uma ponte – duas aliás. 
 E melhor ainda é lembrar. 

LEÃO, Danuza. Folha de S. Paulo, Caderno C, 21 jul. 2002, p. 2. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no texto: 
a) travecero – enchaguava – excesso. 
b) travesseiro – enxaguava – excesso. 
c) traveceiro – enxaguava – escesso. 
d) travessero – enchaguava – exsseço. 
 
02 - Obedecendo as normas de concordância verbal assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linhas pontilhadas no texto (9º parágrafo): 
a) haviam – tinham – quisessem.   c) havia – tinha – quisesse. 
b) haviam – tinham – quisesse.    d) havia – tinham – quisessem. 
 
03 - Em relação ao texto assinale a alternativa incorreta: 
A autora relata algumas de suas rotinas. E dá destaque àquilo que era mais marcante para as 
crianças. 
a) Fazer um biscoito do feitio de lagartixa. 
b) Dormir no chão duro. 
c) Ficar na varanda vendo as cascas de laranja e banana sendo levadas pela correnteza. 
d) O cheiro de casa de gente honesta. 
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04 - Em “E assim corria a vida”. (final do 4º parágrafo). O nexo assim pode ser corretamente 
substituído por: 
a) desse modo. 
b) embora. 
c) porquanto. 
d) posto que. 
 
05 - Os travessões simples utilizados no texto (1º, 2º e 11 parágrafos) foram empregados para: 
a) Sinalizar o acréscimo de uma informação. 
b) Detalhar uma informação. 
c) Destacar a fala da narradora personagem. 
d) Marcar as suspensões dos pensamentos, provocadas por hesitação da narradora. 
 
06 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado abaixo está substituído pelo pronome 
correspondente de modo incorreto: 
a) tirar o paletó = tirá-lo. 
b) tinham um objetivo = tinham-no. 
c) nunca ter tomado um banho = nunca o ter tomado. 
d) a gente atravessava a ponte = a gente atravessava-lhe. 
 
07 - Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma razão que família: 
a) açúcar – única. 
b) longínquas – café. 
c) privilégio – água. 
d) infância – ficávamos. 
 
08 - Analise as alternativas sobre o sinônimo de: 
I - ocasiões (3º parágrafo) – momentos. 
II - feitio (9º parágrafo) – formato. 
III - cultivados (10 parágrafo) – mantidos. 
Quais delas há sinônimos adequados para as palavras do texto? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
09 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) e-co-lo-gi-a.    c) bis-co-i-to. 
b) man-te-i-ga.    d) fe-i-ti-o. 
 
10 - “Ecologia” se escreve com “g”, também se escreve com “g”: 
a) can___ica – ___irau. 
b) cere___eira – berin___ela. 
c) ___ibóia – vare___ista. 
d) farin___ite – rabu___ice. 
 
11 - Na figura que segue, sabe-se que o triângulo retângulo é isósceles e que sua hipotenusa 
coincide com o diâmetro da circunferência, cuja medida é 16 cm: 

 
Utilizando π = 3, é correto afirmar que a área sombreada na figura acima é igual a: 
a) 8 cm2. 
b) 16 cm2. 
c) 80 cm2. 
d) 160 cm2. 
 
12 - Carlos pretende cercar um terreno retangular cuja área mede 224 m2, sendo que o comprimento 
mede 2 metros a mais que a largura. A quantidade de tela necessária para cercar esse terreno é igual 
a: 
a) 70 metros.    c) 35 metros. 
b) 60 metros.    d) 30 metros. 
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13 - Na linha de produção de uma metalúrgica, 25 máquinas produzem 100 mil unidades de 
determinada peça, num período de 30 dias. O gerente de produção recebeu uma encomenda de 240 
mil peças, cujo prazo para entrega era de, no máximo, 50 dias. Para conseguir entregar essa 
encomenda no prazo, a quantidade de máquinas operando nessa linha de produção deve ser igual a: 
a) 36. 
b) 35. 
c) 32. 
d) 30. 
 
14 - Uma caixa em formato de prisma hexagonal regular possui apótema da base medindo 30 cm e 
arestas laterais medindo 40 cm. O volume equivalente a 2/3 da capacidade dessa caixa é igual a: 
a)  m3. 
b)  m3. 
c)  m3. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
15 - Uma pesquisa realizada com 90 pessoas apontou que 3/5 delas caminham pela manhã, 40% 
caminham à tarde, e 5 pessoas não fazem caminhada. O número de pessoas que caminham de 
manhã e a tarde é igual a: 
a) 0. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 5. 
 
16 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010, aproximadamente, qual é a densidade 
demográfica de Astorga? 
a) 37 moradores por km². 
b) 47 moradores por km². 
c) 57 moradores por km². 
d) 67 moradores por km². 
 
17 - Leia com atenção o trecho da notícia abaixo: 
O Ministério da Saúde vai aproveitar a chegada de novos médicos ao mercado de trabalho em 
dezembro para lançar o terceiro edital do Programa Mais Médicos. A informação foi confirmada dia 
04/11 pelo ministro da Saúde, __________, que participou do 1º Fórum Nova Favela Brasileira. (...) 

Fonte – Agencia Brasileira de Notícias. 
Que alternativa completa CORRETAMENTE o lacuna da notícia? 
a) Alexandre Padilha. 
b) Barjas Negri. 
c) José Gomes Temporão. 
d) José Saraiva Felipe. 
 
18 - Ocupou a Presidência da República por seis anos: 
a) Fernando Henrique Cardoso. 
b) João Figueiredo. 
c) José Sarney. 
d) Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
19 - Que fato histórico ocorreu no mesmo dia em que o engenheiro chefe do Departamento de 
Topografia e Procurador da Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná elaborou o projeto do 
patrimônio de Astorga? 
a) Final da Segunda Guerra Mundial. 
b) Deposição do Ex-Presidente Getúlio Vargas. 
c) Início da construção de Brasília/DF. 
d) Término da construção do Muro de Berlim/Alemanha. 
 
20 - Palmas, é a Capital de que Estado abaixo? 
a) Acre. 
b) Amapá. 
c) Roraima. 
d) Tocantins. 
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21 - Durante o pré-natal é importante fazer o teste para detectar a sífilis e, quando o resultado é 
positivo, tratar corretamente a mulher e seu parceiro, evitando a transmissão vertical. Qual destes 
exames realizados durante o pré-natal tem relação com a investigação de sífilis? 
a) Coombs direto e indireto. 
b) Hemograma completo. 
c) VDRL. 
d) HTLV. 
 
22 - Qual destas DSTs relacionadas têm sido um fator de risco para o câncer de colo de útero? 
a) Linfogranuloma venéreo. 
b) Cancro mole. 
c) Gonorreia. 
d) Condiloma acuminado. 
 
23 - Na assistência de enfermagem ao recém-nascido é necessário a realização do Método Credé que 
consiste em: 
a) Aplicação de um colírio de nitrato de prata 1% na prevenção da oftalmia gonocóccica. 
b) Mensuração dos perímetros cefálico, torácico e abdominal do recém-nascido. 
c) Administração da primeira dose de vacina anti-hepatite B. 
d) Administração da vitamina K para regular a coagulação sanguínea. 
 
24 - É uma infecção crônica causada pela bactéria Chlamydia trachomatis: 
a) Gonorreia. 
b) Cancro duro. 
c) Sífilis. 
d) Linfogranuloma Venéreo. 
 
25 - Qual das alternativas abaixo traz o significado de janela imunológica? 
a) Intervalo de tempo entre a infecção pelo vírus da AIDS e a produção de anticorpos anti-HIV no sangue. 
b) Período mais avançado da infecção pelo HIV, quando surgem as doenças oportunistas. 
c) Período no qual surgem os sintomas da AIDS, portanto o soropositivo passa a ser sintomático. 
d) Intervalo de tempo entre a fase mais avançada da AIDS e o óbito do soropositivo, quando a imunidade 
está muito baixa e a carga viral muito alta. 
 
26 - De acordo com a Lei 8080/90, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições, indispensáveis ao seu pleno exercício, sendo assim, a afirmativa 
abaixo é correta: 
a) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais. 
b) As políticas de saúde coordenadas pelo Estado visam à ampliação de riscos de doenças e de outros 
agravos. 
c) O Estado deve estabelecer condições que assegurem acesso universal e desigual às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
d) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
 
27 - Os princípios que regem o SUS seguem o estabelecido na Constituição Federal de 1988, 
contudo, o princípio abaixo não está correto: 
a) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
b) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. 
c) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 
d) Organização dos serviços públicos de modo a estimular duplicidade de meios para fins idênticos. 
 
28 - Sobre o funcionamento dos serviços privados de assistência à saúde é incorreto afirmar: 
a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
b) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as 
normas expedidas pela direção da Instituição de Saúde que é responsável pelo seu funcionamento. 
c) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 
d) A lei 8080/90 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou 
privado. 
 
29 - A lei 8142/90 foi estabelecida para regulamentar este princípio do Sistema Único de Saúde: 
a) Universalidade do acesso. 
b) Integralidade das ações. 
c) Igualdade da assistência. 
d) Participação da comunidade. 
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30 - O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, contará, em cada esfera de 
governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 
Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. As afirmações abaixo são corretas, exceto: 
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos 
sociais. 
b) A Conferência de Saúde é convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde. 
c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Prefeito Municipal. 
d) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo. 
 
31 - A lei 7498/86 regulamenta o exercício profissional de enfermagem, segundo esta lei é incorreto: 
a) É livre o exercício da Enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta Lei. 
b) A Enfermagem e suas atividades Auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente 
habilitadas e inscritas no Conselho Federal de Enfermagem. 
c) A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de 
Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. 
d) O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e 
programação de Enfermagem. 
 
32 - De acordo com a Lei 7498/86 não é uma função do auxiliar de enfermagem: 
a) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. 
b) Executar ações de tratamento simples. 
c) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. 
d) Prescrição da assistência de enfermagem. 
 
33 - No atendimento à gestante multípara, com data da última menstruação 13/04/2013, a mesma lhe 
pergunta a Data provável do Parto. Qual sua resposta? 
a) 20/12/2013. 
b) 20/01/2014. 
c) 13/01/2014. 
d) 23/01/2014. 
 
34 - Para administrar esta medicação prescrita pelo médico: dexametasona 1.6 mg IM. Quantos ml 
você administrará sabendo que a ampola possui 2.5 ml e 4.0 mg/ml? 
a) 0,2 ml. 
b) 0,3 ml. 
c) 0,4 ml. 
d) 0,5 ml. 
 
35 - Como será o gotejamento de um Soro fisiológico de 250 ml que o médico prescreveu que fosse 
infundido em 50 minutos: 
a) 100 gotas/minuto. 
b) 90 gotas/minuto. 
c) 80 gotas/minuto. 
d) 70 gotas/minuto. 
 
36 - Assinale a alternativa que apresenta uma vacina que deve ser administrada por via intradérmica: 
a) Tríplice Viral. 
b) DTP. 
c) BCG. 
d) Contra Febre Amarela. 
 
37 - Qual destas vacinas foi associada à vacina tetravalente, constituindo a vacina pentavalente? 
a) Anti-febre amarela. 
b) Anti-hepatite B. 
c) Anti-tetânica. 
d) Anti-rábica. 
 
38 - Durante a utilização da vacina oral contra poliomielite, o responsável pela sala de vacinas deve 
identificar a data de abertura da vacina, pois: 
a) Sobras das vacinas devem ser descartadas após cinco dias úteis da abertura dos frascos. 
b) Sobras das vacinas devem ser descartadas após sete dias úteis da abertura dos frascos. 
c) Os frascos devem ser utilizados até o final das doses, independente da data de abertura. 
d) Se mantidas em temperatura adequada (2ºC a 8ºC), as sobras das vacinas podem ser utilizadas por um 
período de até três meses, observando o prazo de validade estabelecido para cada lote da vacina. 
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39 - A vacina que contém o microorganismo Bordetella Pertussis em sua composição é: 
a) Tríplice bacteriana – DTP. 
b) Tríplice viral – VTV. 
c) Dupla bacteriana – DT. 
d) Dupla viral – DV. 
 
40 - Uma gestante compareceu no dia 21/10/13 à sala de vacinas na Unidade Básica de Saúde 
trazendo sua carteira de vacinação para conferência e administração de vacinas necessárias ao 
cuidado pré-natal. Ao observar as doses da vacina que protege contra o tétano você encontra 1ª 
dose 10/08/07, 2ª dose 15/10/07 e 3ª dose 05/01/08, portanto, no que se refere a esta vacina: 
a) A gestante não precisa ser vacinada, pois está com esquema completo. 
b) A gestante deve ser orientada a realizar um reforço quando completar dez anos após receber a última 
dose. 
c) A gestante deve receber um reforço, pois a última dose foi aplicada há mais de cinco anos. 
d) Deve ser reiniciado o esquema vacinal, com três doses, sendo que a última dose deve ser realizada 20 
dias ou mais antes da data provável do parto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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