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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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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 marcha-
hino 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 
área desse terreno mede 256 m2. 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 ���� 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: 
a) aproximadamente 2530π cm3. 
b) aproximadamente 2950π cm3. 
c) 3375π cm3. 
d) 13500 π cm3. 
 
15 - Ana desenhou um triângulo retângulo ABC, cuja base é a hipotenusa , e cujos catetos medem 
12 cm e 16 cm, como indicado na figura que segue: 

 
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 - A Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), 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) Os Municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de 
saúde que lhes correspondam. 
c) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde-SUS, em caráter suplementar. 
d) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos objetivos do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
22 - Sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), marque a alternativa INCORRETA:  
a) Na avaliação do paciente hipertenso, a avaliação do risco cardiovascular é de fundamental importância 
para orientar a conduta terapêutica e o prognóstico de cada paciente. 
b) Assim como todas as doenças crônicas, a hipertensão arterial exige um processo contínuo de motivação 
para que o paciente não abandone o tratamento. 
c) Pacientes hipertensos devem iniciar atividade física regular, pois além de diminuir a pressão arterial, o 
exercício pode reduzir consideravelmente o risco de doença arterial coronária e de acidentes vasculares 
cerebrais e a mortalidade geral, facilitando ainda o controle do peso. 
d) A única abordagem terapêutica para a hipertensão arterial é o tratamento medicamentoso. 
 
23 - O Diabetes Mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da 
incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos. Sobre a doença, marque a 
alternativa INCORRETA:  
a) É uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, amputação de membros inferiores, 
cegueira e doença cardiovascular. 
b) Grande parte dos pacientes com diabetes apresenta alto risco cardiovascular. 
c) O termo diabetes tipo1 é usado para designar uma deficiência relativa de insulina. 
d) Pacientes classificados como portadores de hiperglicemia Intermediária devem ser informados sobre seu 
maior risco para o desenvolvimento de diabetes e doença aterosclerótica e orientados sobre hábitos 
saudáveis para sua prevenção. 
 
24 - As úlceras por pressão podem ser classificadas quanto ao seu estágio, dependendo do grau de 
profundidade e acometimento do tecido.  A úlcera que provoca perda de fina camada da pele, 
envolvendo a epiderme e/ou a derme e que apresenta pele hiperemiada com presença de bolhas que 
podem ou não estar rompidas e é dolorida, é classificada como sendo de:  
a) Estágio I. 
b) Estágio II. 
c) Estágio III. 
d) Estágio IV. 
 
25 - Para estender e melhorar a qualidade de vida, um paciente que sofreu um Infarto Agudo do 
Miocárdio deve, EXCETO: 
a) Empreeender atividades que liberem a pressão. 
b) Evitar extremos de frio, procurando sempre lugares mais quentes e caminhar a favor do vento. 
c) Evitar qualquer atividade que produza dor torácica, dispnéia ou fadiga indevida. 
d) Usar as forças pessoais para compensar as limitações. 
 
26 - A incapacidade ou dificuldade de engolir denomina-se: 
a) Anorexia. 
b) Asfixia. 
c) Disfagia. 
d) Dispepsia. 
 
27 - Qual o distúrbio renal clínico caracterizado por proteinúria, hipoalbuminemia, edema periorbital 
e ascite? 
a) Glomerulonefrite aguda. 
b) Glomerulonefrite crônica. 
c) Pielonefrite crônica. 
d) Síndrome nefrótica. 
 
28 - Na parada cardiorrespiratória podemos encontrar os seguintes sinais, EXCETO: 
a) Ausência de pulso. 
b) Estado inconsciente. 
c) Pupilas contritas. 
d) Respiração mínima ou ausente. 
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29 - São princípios norteadores do cuidado na saúde da criança, EXCETO: 
a) Acesso universal. 
b) Atuação em equipe. 
c) Participação da família/controle social na gestão federal. 
d) Planejamento e desenvolvimento de ações intersetoriais. 
 
30 - A assistência integral está entre os princípios norteadores do cuidado na saúde da criança e 
compreende, EXCETO: 
a) A integração entre todos os serviços de saúde, da atenção básica à atenção especializada. 
b) Abordagem global da criança, não se restringindo apenas às demandas apresentadas. 
c) Apoio diagnóstico e terapêutico até a atenção hospitalar de maior complexidade, com o 
acompanhamento de toda a trajetória da criança pela atenção básica. 
d) Dispensar o cuidado pontualmente e de forma fragmentada, devendo-se garantir a continuidade da 
assistência até a completa resolução do problema. 
 
31 - Sobre a leptospirose, marque a alternativa errada: 
a) A Doxiciclina deve ser utilizada em crianças menores de 9 anos. 
b) A icterícia é um sinal característico. 
c) A infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados. 
d) Os pacientes podem apresentar comprometimento pulmonar, caracterizado por tosse seca, dispneia, 
expectoração hemoptoica, e ocasionalmente dor torácica e cianose. 
 
32 - São modos de transmissão da Hepatite B: 
a) Transmissão vertical (mãe-filho).   c) Compartilhamento de seringas. 
b) Contatos íntimos domiciliares.   d) Todas as alternativas anteriores. 
 
33 - Sobre a influenza, marque a alternativa errada: 
a) Apresenta-se com início abrupto com febre, mialgia e tosse seca. 
b) Na Influenza Sazonal, os primeiros sintomas costumam se manifestar 72 horas após o contato. 
c) O quadro clínico em adultos sadios pode variar de intensidade. 
d) Tem evolução autolimitada de poucos dias. 
 
34 - Com relação a Dengue, marque a alternativa errada: 
a) A Dengue na criança, na maioria das vezes, apresenta-se como uma síndrome febril com sinais e 
sintomas inespecíficos: apatia, sonolência, recusa da alimentação, vômitos, diarreia ou fezes amolecidas. 
b) As manifestações hemorrágicas, como epistaxe, petéquias, gengivorragia, metrorragia, hematêmese, 
melena, hematúria e outras, bem como a plaquetopenia, podem ser observadas em todas as apresentações 
clínicas de Dengue. 
c) Fator determinante nos casos graves de Dengue é o extravasamento plasmático, que pode ser expresso 
por meio da hemoconcentração, hipoalbuminemia e/ou derrames cavitários.  
d) Não existe a possibilidade de evolução para instabilidade hemodinâmica, com hipotensão arterial, 
taquisfigmia e choque. 
 
35 - Sobre as meningites virais, marque a alternativa errada: 
a) Ao exame físico, destaca-se o bom estado geral do paciente e a presença de sinais de irritação 
meníngea. 
b) As Meningites Virais são também chamadas assépticas ou serosas. 
c) Em geral, a evolução é lenta e maligna, com complicações. 
d) Quando a etiologia refere-se a enterovírus, o quadro pode ser acompanhado ou antecedido de 
manifestações gastrintestinais, respiratórias e, ainda, mialgia e erupção cutânea. 
 
36 - São sinais de alerta para dengue (que indica possibilidade de gravidade do quadro):  
1 - Dor abdominal intensa e contínua. 
2 - Vômitos persistentes, hipotensão postural, hipotensão arterial, pressão diferencial <20mmHg (PA 
convergente). 
3 - Hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena). 
4 - Extremidades quentes. 
5 - Cianose. 
6 - Pulso rápido e fino. 
7 - Agitação e/ou letargia. 
8 - Diurese aumentada. 
9 - Diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia. 
10 - Desconforto respiratório. 
Assinale a alternativa correta:  
a) As afirmativas 1 e 10 são falsas.   c) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) As afirmativas 4 e 8 são falsas.   d) Todas as afirmativas são falsas. 
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37 - São doenças provocadas por bactérias: 
a) Caxumba, varicela, sífilis. 
b) Gonorreia, sífilis, tétano. 
c) Poliomielite, pneumonia, tétano. 
d) Varicela, caxumba, sarampo. 
 
38 - O mesmo agente etiológico provoca as seguintes doenças: 
a) Dengue e febre tifóide. 
b) Rubéola e caxumba. 
c) Sarampo e malária. 
d) Varicela e herpes-zoster. 
 
39 - A descentralização dos serviços de saúde prevista no SUS apóia-se principalmente: 
a) Em estadualização do sistema de saúde. 
b) Em estatização dos serviços de saúde. 
c) Em municipalização do sistema de saúde. 
d) Em privatização dos serviços de saúde. 
 
40 - Estão incluídos no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS, EXCETO: 
a) Colaboração na proteção do meio ambiente. 
b) Desenvolvimento científico e tecnológico dos setores público e privado. 
c) Execução de ações de vigilância sanitária. 
d) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas de consumo humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

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

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