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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!

O carnaval e o menino
Carlos Heitor Cony
1º
“No grande teatro da vida/ vão levar mais uma vez/ a revista colossal;/ pierrô, arlequim, colombina/
vão a preços populares/ repetir o carnaval.”
2º
Taí a quadrinha de antigamente – eu era menino e esperava o carnaval com certo temor, medo dos
mascarados e, ao mesmo tempo, vontade de ser um deles.
3º
Até que fui – e não apenas durante o carnaval. Grudei ....... cara várias máscaras – e se não obtive
poder e glória, ao menos sobrevivi ......... meu canto, fazendo um tipo de carnaval a meu modo, véspera de
cinzas.
4º
Já encarei de tudo. Desde os retiros espirituais no seminário (segundo as santas regras de Santo
Afonso Maria de Ligório), até retiro forçado na cela da Polícia Especial.
5º
Também fui a outros folguedos. Para opróbrio dos meus descendentes, saí de morcego assustando
outras crianças em Paquetá. Minha mãe havia feito complicada fantasia de chinês (ou japonês, dava na
mesma), cuja atração era o chapéu de cartolina, em óbvio feitio de chapéu chinês.
6º
Tomaram meu silêncio como aprovação. Suei frio ao me imaginar com aquele chapéu, mas aí o
meu irmão virou a mesa: ele ia sair de reles marinheiro americano (não era bem uma fantasia mas um
quebra-galho carnavalesco); urinou em cima do meu chapéu chinês.
7º
Não havia tempo para a fabricação de um artefato elaborado como aquele. O pai deu-lhe uns
safanões por conta do chapéu e de outras patifarias genéricas e acumuladas.
8º
Minha mãe foi ....... armarinho, comprou pano preto, a horrível máscara que cheirava a papelão e
cola – e assim passeei os três dias pelas ruas cheias de sol de Paquetá, dando susto nas crianças que
conhecia e evitando aquelas que não conhecia: podiam ser mais fortes do que eu e aí o sovado seria eu.
9º
Quando a tarde caía, botava a máscara para trás da cabeça, sentindo-me ____________,
perguntando-me sem resposta: quem foi o cretino que inventou essas coisas? Em casa, queriam saber se
eu havia gostado. Respondia que sim.
10
Ao pisar no chão firme, o rancho renascia de seu cansaço e se arrastava uma vez mais na marchahino que louva a ilha: “Paquetá é um céu profundo/ que começa neste mundo/ mas não sabe onde acabar”.
O ritmo era mais lento e as luzes ficavam mais tristes dentro da madrugada. Longe, o faroleiro do Xeréu
apagava seu _______ vermelho: era outro dia.
11
Vestia o morcego outra vez, a máscara com cheiro de papelão e cola, e eu sozinho, eu-morcego,
batendo as ruas cheias de sol, encontrava outros morcegos, uma espécie de fantasia oficial dos meninos de
Paquetá.
12
E sentia frio na espinha quando esbarrava com uma caveira ou em uma bruxa, de ___________
branca e encardida, a cruz preta nas costas; devia ser um garoto igual a mim, mas nunca se sabe, e esta
dúvida me perseguia a tarde inteira, por que botam caveiras nas ruas do carnaval?
13
E eu não entendia o grande teatro da vida (tampouco o entendo agora), nem pierrô com seu branco
rosto banhado de luar. E quando tirava a máscara, ela estava molhada de suor, um suor tão salgado que
parecia lágrima.
CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo, 24 fev. 1998, p. 3-2.

01 - Preencha as lacunas que completa corretamente as linhas contínuas do texto:
a) amaudissoado – faixo – camisola.
b) amaldiçoado – facho – camisola.
c) amaudiçoado – faixo – camizola.
d) amaldissoado – faxo – camizola.
02 - A maioria das vezes os termos regentes prendem-se aos termos regidos por uma proposição.
Assinale a alternativa cujas preposições preenchem corretamente as lacunas de linhas pontilhadas
do texto:
a) na – do – até o.
c) na – no – ao.
b) de – sobre – no.
d) sobre – em – para o.
03 - No que se refere à concordância nominal assinale a alternativa que admite forma singular e
plural:
a) Bastantes pessoas estavam fantasiadas de morcego.
b) Custam caro as fantasias de pierrô.
c) Dançavam pierrô e arlequim felizes, nas ruas de Paquetá.
d) Nas ruas, caveira e bruxas assustadoras perseguiam os meninos.
04 - Assinale a alternativa em que os substantivos estão no plural correto:
a) papelãos – irmãos.
b) atrações – fabricaçãos.
c) papelões – aprovaçãos.
d) irmãos – chãos.
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05 - Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma razão que “silêncio”:
a) glória.
b) pierrô.
c) véspera.
d) paquetá.
06 - Assinale a alternativa em que o termo grifado está substituído incorretamente pelo pronome
correspondente:
a) Não obtive poder e glória – Não os obtive.
b) Tomaram meu silêncio como aprovação. – Tomaram-no como aprovação.
c) Repetir o carnaval – Repeti-lo.
d) Não entendo o grande teatro da vida – Não lhe entendo.
07 - Analise os sinônimos de algumas palavras do texto:
I - opróbrio (5° parágrafo) – vergonha.
II - feitio (5º parágrafo) – formato.
III - reles (6º parágrafo) – desprezível.
Quais deles não causariam prejuízo de significado ao texto?
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) I, II e III.
08 - Assinale a alternativa em que o plural dos substantivos compostos se faz da mesma forma que
“quebra-galho”:
a) gentil-homem.
b) guarda-chuva.
c) quinta-feira.
d) obra-prima.
09 - Os parênteses utilizados no 6º parágrafo do texto assinalam:
a) O valor significativo da fantasia.
b) A conclusão da afirmativa anterior.
c) Um segmento explicativo.
d) Os termos deslocados no período.
10 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta:
a) che-i-ra-va.
b) ma-ri-nhe-i-ro.
c) te-a-tro.
d) es-pé-ci-e.
11 - Fábio possui um terreno cujo comprimento mede 4 metros a mais que a largura. Sabe-se que a
2
área desse terreno mede 256 m . O semiperímetro desse terreno mede:
a) 9 metros.
b) 18 metros.
c) 36 metros.
d) 72 metros.
12 - Para fazer um calçamento com 250 m de largura e 3 km de comprimento, uma equipe de
operários levou 24 dias. Se a largura desse calçamento fosse 20% menor, e o comprimento igual a
5/6 do comprimento original, essa mesma equipe de operários faria o calçamento em:
a) 16 dias.
b) 15 dias.
c) 14 dias.
d) 12 dias.
13 - Num grupo constituído por 216 pessoas, sabe-se que 1/8 delas tomam café e também tomam
leite, 37,5% tomam leite, 3/4 tomam café, e o restante (se houver) não tomam café nem leite. Assinale
a alternativa incorreta:
a) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas café é igual a 135.
b) Todas as pessoas desse grupo tomam café ou leite.
c) O número de pessoas desse grupo que tomam apenas leite é igual a 54.
d) O número de pessoas desse grupo que não tomam café nem leite é igual a 27.
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14 - Um cilindro circular reto é seccionado, a partir de uma de suas bordas, por um corte cujo ângulo
de inclinação ࢻ mede 45º com a correspondente horizontal, conforme ilustrado na figura que segue:

Sabe-se que o diâmetro da base desse cilindro mede 15 cm, e que sua altura é de 60 cm. O volume
do cilindro seccionado, ou seja, da parte sombreada da figura acima, é igual a:
3
a) aproximadamente 2530π cm .
3
b) aproximadamente 2950π cm .
3
c) 3375π cm .
3
d) 13500 π cm .
15 - Ana desenhou um triângulo retângulo ABC, cuja base é a hipotenusa
12 cm e 16 cm, como indicado na figura que segue:

, e cujos catetos medem

A altura h desse triângulo mede:
a) 20 cm.
b) 11,4 cm.
c) 9,6 cm.
d) 7,2 cm.
16 - Até 1.964 não havia a figura do Vice-Prefeito em nosso município, quem foi o primeiro cidadão a
assumir este posto em Astorga?
a) Benedito Pereira da Silva.
c) Guerino Guandalini.
b) Carlos José Anunciação.
d) Lorival de Moura.
17 - Chegou à Presidência da República através do voto indireto:
a) Fernando Collor de Mello.
b) Fernando Henrique Cardoso.
c) Itamar franco.
d) José Sarney.
18 - Dia 20 de Novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Esta data foi escolhida por lembrar:
a) A alforria de Zumbi dos Palmares.
b) A chegada de Zumbi dos Palmares ao Brasil.
c) A morte de Zumbi dos Palmares.
d) O nascimento Zumbi dos Palmares.
19 - Na próxima sexta-feira comemoraremos a Proclamação da República, quem foi o protagonista
deste ato histórico?
a) Deodoro da Fonseca.
c) Duque de Caxias.
b) Dom Pedro I.
d) Floriano Peixoto.
20 - O carro chefe da economia do município de Astorga é o setor:
a) Agrícola.
b) Comercial.
c) De serviços.
d) Industrial.
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21 - Os locais mais utilizados para a administração de injeções endovenosas são as veias das
extremidades ou periféricas. A escolha do melhor local de aplicação é feita observando os seguintes
aspectos, EXCETO:
a) Acessibilidade.
c) Localização sobre base mais ou menos dura.
b) Mobilidade reduzida.
d) Presença de nervos importantes.
22 - Sobre as vias de administração de medicamentos, analise as afirmativas abaixo:
I - O volume máximo indicado a ser introduzido por via intradérmica é de 0,5 ml.
II - A via subcutânea é apropriada para a administração de soluções irritantes.
III - A via oral é utilizada para a administração de substâncias que são absorvidas no trato
gastrintestinal com mais facilidade.
Estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I e II.
b) Apenas as afirmativas II e III.
c) Apenas as afirmativas I e III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
23 - São Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) de Notificação Compulsória, EXCETO:
a) Sífilis congênita.
c) Donovanose.
b) HIV na gestante/criança exposta.
d) AIDS.
24 - São exemplos de vacinas administradas por via intramuscular, EXCETO:
a) Vacina Triviral (sarampo, caxumba e rubéola).
b) Vacina Tríplice bacteriana (DTP).
c) Vacina contra a hepatite B.
d) Vacina contra a raiva de uso humano.
25 - De acordo com a Lei 8142/90, é CORRETO afirmar que:
a) O Conselho de Saúde reúne-se a cada 4 (quatro) anos com a representação dos vários segmentos
sociais.
b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos.
c) A Conferência de Saúde possui caráter permanente e deliberativo.
d) O Conselho de Saúde avalia a situação de saúde e propõe as diretrizes para a formulação da política de
saúde nos níveis correspondentes.
26 - Em um frasco de 500ml de soro glicosado a 5%, quantas gramas de glicose são encontradas?
a) 10 gramas.
b) 15 gramas.
c) 20 gramas.
d) 25 gramas.
27 - As queimaduras térmicas são causados pela condução de calor através de líquidos, sólidos,
gases quentes e do calor de chamas. São primeiros socorros que devem ser realizados neste caso,
EXCETO:
a) Remover joias e vestes do acidentado para evitar constrição com o desenvolvimento de edema.
b) Retirar roupas ou partes de roupa que tenham grudado no corpo do acidentado.
c) Realizar normalmente o exame primário, priorizando a manutenção de vias aéreas, respiração e
circulação.
d) Não furar as bolhas que venham a surgir no local.
28 - São primeiros socorros em Hemorragias, EXCETO:
a) Oferecer líquidos quando estiver inconsciente ou houver suspeita de lesão abdominal.
b) Manter o acidentado agasalhado com cobertores ou roupas, evitando contato com chão frio ou úmido.
c) Em hemorragia de ferimento ao nível da região temporal e parietal, deve-se comprimir a artéria temporal
contra o osso com os dedos indicadores, médios e anular.
d) Nos casos de hemorragia nasal, inclinar a cabeça do acidentado para trás e manter a boca aberta.
29 - O diabetes mellitus descompensado pode levar a vítima à condição aguda de cetoacidose ou
coma diabético. O desenvolvimento do coma geralmente ocorre quando um paciente diabético não
tratado, ou que não faz uso da insulina prescrita, sofre algum tipo de "stress", ou uma infecção. O
paciente pode se apresentar torporoso com os seguintes sinais físicos, EXCETO:
a) Falta de ar, manifestada por respiração suspirosa rápida e profunda.
b) Odor peculiar (cetônico) causado pelos ácidos acumulados no sangue.
c) Pulso forte.
d) Pressão arterial normal ou ligeiramente baixa.
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30 - Sobre a verificação dos Sinais vitais, é INCORRETO afirmar que:
a) Não se verifica a temperatura axilar em vítimas de queimaduras no tórax, processos inflamatórios na axila
ou fratura dos membros superiores.
b) A nível fisiológico os exercícios físicos, as emoções fortes e banhos frios tendem a diminuir a frequência
respiratória.
c) A alteração na frequência do pulso denuncia alteração na quantidade de fluxo sanguíneo.
d) A pressão arterial diminui no sono e repouso.
31 - Foi prescrito pelo médico da Unidade Básica de Saúde (UBS), para a paciente Maria da Luz,
600ml de soro fisiológico (SF 0,9%) a ser infundido em 2 horas. Qual deverá ser o gotejamento por
minuto?
a) 50 gotas/minuto.
b) 60 gotas/minuto.
c) 80 gotas/minuto.
d) 100 gotas/minuto.
32 - Um curativo para ser eficaz deve atender às seguintes finalidades, EXCETO:
a) Ser de fácil aplicação e remoção, sem causar traumas.
b) Proteger a úlcera contra traumas mecânicos e contra infecções.
c) Promover um ambiente seco.
d) Ser impermeável à água e outros fluidos, permitindo as trocas gasosas.
33 - São vacinas aplicadas através de via subcutânea, EXCETO:
a) Vacina contra a Rubéola.
c) Vacina contra o Sarampo.
b) Vacina contra a Febre amarela.
d) Vacina contra a Hepatite B.
34 - No manuseio de seringas e agulhas é necessário manter os seguintes cuidados, EXCETO:
a) Lavar as mãos com água e sabão antes do manuseio.
b) As agulhas, após o uso, devem ser entortadas ou reinseridas nos protetores.
c) Verificar, antes de abrir se a embalagem está íntegra e dentro do prazo de validade.
d) Abrir cuidadosamente a embalagem, na direção do êmbolo para a agulha, evitando a contaminação.
35 - São responsabilidades e deveres dos profissionais de Enfermagem, exceto:
a) Participar da prática profissional multi e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
b) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência,
responsabilidade, honestidade e lealdade.
c) Prestar Assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
d) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe,
sem pleitear vantagens pessoais.
36 - De acordo com a Lei nº 8080/90, é INCORRETO afirmar que:
a) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais.
b) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
c) A vigilância nutricional e orientação alimentar estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde-SUS.
d) Os Estados poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.
37 - São doenças transmitidas ao homem pelo consumo de alimentos e água contaminados por
microrganismos, EXCETO:
a) Hepatite A.
c) Febre tifóide.
b) Doença de chagas.
d) Cólera.
38 - As diarreias são muito comuns em crianças, sobretudo naquelas muito pequenas, que vivem em
condições de pouca higiene e em lugares sem saneamento básico. Sobre a doença, marque a
alternativa INCORRETA:
a) A maior parte das diarreias são autolimitantes, isto é, resolvem- se sozinhas, sem necessidade de
utilização de qualquer medicamento.
b) Quando a diarreia é causada por um agente infeccioso ou por um parasita espoliante poderá ocorrer uma
desidratação.
c) Apenas as desidratações graves necessitam de reposição venosa.
d) Durante a diarreia, é importante suspender a alimentação da criança para evitar os episódios de ida ao
banheiro.
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39 - O cliente cirúrgico recebe assistência da enfermagem nos períodos pré, trans e pós-operatório.
Sobre o assunto, marque a alternativa INCORRETA:
a) O pós operatório subdivide-se em pós operatório imediato (POI), até 48 horas posteriores à cirurgia;
mediato, após as 48 horas e até 7 dias depois; e tardio, após 7 dias do recebimento da alta.
b) O esvaziamento intestinal no pré-operatório diminui o risco de liberação do conteúdo intestinal durante a
cirurgia, provocado pelo efeito de medicamento relaxante muscular.
c) A manutenção do jejum de 6 a 12 horas antes da cirurgia objetiva evitar vômitos e prevenir a aspiração
de resíduos alimentares por ocasião da anestesia.
d) A ocorrência de complicações no pós-operatório implica piora do quadro clínico do cliente, aumento do
período de recuperação cirúrgica e, em alguns casos, até mesmo o óbito.
40 - Sobre vacinas, marque a alternativa INCORRETA:
a) A vacina contra a tuberculose (BCG) é administrada rigorosamente por via intradérmica, de preferência
no braço direito, na altura da inserção inferior do músculo deltóide.
b) Na vacinação contra o tétano, os eventos adversos mais comuns são: dor, calor, vermelhidão e
enduração local, febre.
c) A vacina triviral tem o objetivo de imunizar contra as seguintes doenças: sarampo, difteria e caxumba.
d) A vacina contra a hepatite B deve ser conservada entre +2°C e +8ºC.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

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