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————————  PORTUGUÊS  ————————

Texto para as questões 1 a 4

Amor

Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira
e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para
si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A
cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava
estouros. O calor era forte no apartamento que estavam
aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas
que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse
podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo
horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes
que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E
cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o
cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque,
cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o
marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o
canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava
a tudo, tranqüilamente, sua mão pequena e forte, sua
corrente de vida. 

 Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora
da tarde as árvores que plantara riam dela. Quando
nada mais precisava de sua força, inquietava-se. No
entanto sentia-se mais sólida do que nunca, seu corpo
engrossara um pouco e era de se ver o modo como
cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando
estalidos na fazenda. Todo o seu desejo vagamente
artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar
os dias realizados e belos; com o tempo, seu gosto
pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima
desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível
de aperfeiçoamento, a cada coisa se emprestaria uma
aparência harmoniosa; a vida podia ser feita pela mão
do homem. 

 No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir
a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente
lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino
de mulher, com a surpresa de nele caber como se o
tivesse inventado. O homem com quem casara era um
homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos
verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe
estranha como uma doença de vida. Dela havia aos
poucos emergido para descobrir que também sem a
felicidade se vivia: abolindo-a, encontrara uma legião
de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem
trabalha — com persistência, continuidade, alegria. O
que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para
sempre fora de seu alcance: uma exaltação perturbada
que tantas vezes se confundira com felicidade
insuportável. Criara em troca algo enfim compreensível,
uma vida de adulto. Assim ela o quisera e o escolhera.

(Clarice Lispector)

01. Com base na leitura do texto acima, em que
alternativa se percebe que a vida da família é
mostrada por meio de atividades próprias da vida:
a) “Cresciam, tomavam banho...”
b) “Sua preocupação reduzia-se a tomar cuidado,

na hora perigosa da tarde”
c) “Estava bom assim”
d) “A cozinha era enfim espaçosa, o fogão

enguiçado dava estouros”

02. No período “Ana dava a tudo, tranquilamente, a
sua mão pequena e forte,  sua corrente de vida.”,
pode-se observar que as qualificações de Ana
acima descritas representam:
a) A fragilidade da pobre Ana.
b) Que Ana tinha uma baixa estatura física  mas

que realizava com carinho todas as atividades
domésticas.

c) Que Ana possuía  uma grande força para
enfrentar  todas as situações da vida.

d) O medo de Ana ao enfrentar os filhos.

03. No trecho:”Mas o vento batendo nas cortinas que
ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse
podia parar  e enxugar a testa, olhando o calmo
horizonte. Como um lavrador.”, tem-se a presença
de uma:
a) contrariedade
b) adição
c) comparação
d) mudança

04. Em:” Certa hora da tarde as árvores que plantara
riam dela”(2º §), a palavra que não segue a regra
de acentuação da palavra  destacada é:
a) Centímetro
b) Pânico
c) Jacarandá
d) Físico

05. Identifique a alternativa que apresenta ERRO no
uso da pontuação:
a) Os filhos de Ana eram bons, uma coisa

verdadeira e sumarenta.
b) Ana, era uma pessoa forte, e firme em suas

decisões.
c) Os amigos, marido e filho, todos gostavam de

Ana.
d) Em sua casa havia de tudo: alegria,

companheirismo e amizade.

06. Nos trechos: “Ele tudo fala.” e “Não entendia a
fala  dos pássaros,” as palavras em negrito são
exemplos de:
a) Sinônimas
b) Antônimas
c) Homônimas
d) Parônimas
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07. Na frase: “Ele me falou tudo isso,” as classes
gramaticais das palavras destacadas são:
a) Pronome pessoal – pronome pessoal – pronome

demonstrativo
b) Pronome pessoal – pronome possessivo –

pronome indefinido
c) Pronome relativo – pronome pessoal – pronome

demonstrativo
d) Pronome pessoal – pronome relativo – pronome

pessoal

08. A alternativa que apresenta um dos vocábulos
escrito INCORRETAMENTE é:
a) enchente / enxoval
b) chuchu / xícara
c) discente / decente
d) excessão / disfarçar

09. Dos exemplos abaixo, o que deve apresentar o
acento indicativo de crase é:
a) As moças andavam a pé pela trilha.
b) Ele confessou a garota que a amava.
c) Regressou a casa para averiguar os fatos
d) Resolvi as questões uma a uma.

10. Estão corretamente divididas em sílabas as
palavras das alternativas:
a) Ple – bis – ci – to / con – sci – ên – cia
b) Es – ver – dea – das / e – gíp – ci – o
c) Ad – mis – são / ex – pre – ssão
d) Tin – tu – ra – ri – a / ple – bis – ci – to

————  CONHECIMENTO ESPECÍFICO  ————

11. As mudanças quantitativas e qualitativas no estado
de saúde de uma população que possam ser
atribuídas aos serviços de saúde da família são
denominadas de:
a) Paradigma.
b) Humanização
c) Impacto.
d) Equidade.

12. Em se tratando de saúde da criança, assinale a
alternativa CORRETA sobre a avaliação do grau
de desidratação das mesmas:
a) As fontanelas, no grau leve, são fundas.
b) No grau moderado, as mucosas apresentam-

se normais ou ligeiramente secas.
c) A diurese, no grau leve, é diminuída.
d) Na elasticidade da pele, no grau moderado, o

sinal de prega está presente.

13. A complicação mais comum de infecções
gonocócicas em mulheres é:
a) Endometriose.
b) Doença inflamatória pélvica.
c) Ovário policístico.
d) Doença de Goucher.

14. Dentre os cuidados básicos que devem ser
tomados com o cliente portador de diabetes,
citamos:
a) Controle de peso e da glicemia.
b) Aparar a unha retirando as cutículas

periodicamente.
c) Seguir uma dieta que restringe açúcar e fibras.
d) Evitar exercícios físicos.

15. O soro antitetânico está indicado para uso
profilático em pessoas que:
a) Nunca tomaram DTP.
b) Tomaram apenas duas doses de DTP.
c) Acidentaram-se com objetos perfuro cortantes.
d) Feriram-se com objeto contaminado.

16. À nível central-estadual, as vacinas contra a
poliomielite são conservadas à temperatura, em
centígrados, de:
a) – 20°
b) – 10°
c) – 8°
d) – 40°

17. Considerando-se as graves conseqüências
materno-fetais ocasionadas pela toxemia gravídica,
a consulta de pré-natal deve incluir os seguintes
procedimentos preventivos:
a) Palpação obstétrica e controle da pressão

arterial.
b) Pesquisa de edema e controle da pressão

arterial.
c) Pesquisa de edema e ausculta dos batimentos

cardiofetais.
d) Controle da pressão e ausculta dos batimentos

cardiofetais.

18. Desde a antiguidade a atenção especial aos sinais
vitais é defendida, porém, ainda hoje é tratada com
negligência. Julgue os itens a seguir, referentes a
esse tema:
a) Nunca se deve usar o polegar para verificar o

pulso.
b) Em caso de hemodiálise deve-se controlar o

pulso no braço com a fístula.
c) Para verificar a respiração, conta-se a freqüência

respiratória durante 30 segundos, mutiplicando-
se por 2, e observa-se o tipo de respiração e
característica da mesma. No caso de
anormalidades, conta-se o número de
movimentos durante um minuto completo.

d) É importante que se conheça os valores
habituais da pressão arterial de um determinado
paciente para que, ocorrendo um aumento ou
diminuição de 20 a 30 mmHg sobre estes valores
o profissional que presta o cuidado se coloque
em estado de alerta.

A quantidade de itens CERTOS é igual a:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
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19. Existem, atualmente, muitos tipos de curativos
com formas e propriedades diferentes. É
importante, antes da realização do curativo, a
avaliação da ferida bem como a aplicação do tipo
de curativo que melhor convier a fim de facilitar a
cura. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Em ferida aberta não é recomendado o uso de

curativo seco. Deve-se umidificá-lo com Soro
Fisiológico a 0,9% e secar somente as bordas
da ferida.

b) A troca de curativo pode baixar a temperatura
da superfície em vários graus. Por isso, não se
deve limpá-las com solução fria nem deixá-las
expostas por períodos prolongados.

c) As mesmas pinças de um pacote de curativo
jamais poderão ser usadas para outro curativo
no mesmo paciente, no mesmo momento.

d) Manter alta umidade entre a ferida e o curativo
acelera a epitelização, diminui a dor e aumenta
o processo de destruição natural dos tecidos
necrosados.

20. Dilui-se 500mg de ampicilina em 10ml de água
destilada. Quando for aspirada 3ml desta solução,
a quantidade em miligramas administrada será:
a.300mg
b.200mg
c.150mg
d.100mg

21. Uma auxiliar de enfermagem necessita administrar
12U de insulina regular de 40U em um paciente, o
posto de enfermagem dispõe apenas de seringa
de 80U. Nessa circunstância, o volume aspirado
será de:
a) 12U.
b) 40U.
c) 20U.
d) 24U.

22. A administração de medicamentos digitálicos
estará contra indicada se o pulso do paciente se
apresenta na seguinte faixa de batimento por
minuto:
a) Abaixo de 60
b) Entre 70 e 80
c) Entre 90 100
d) Acima de 100

23. Alguns fatores propiciam o desenvolvimento da
pneumonia. Entre as opções abaixo, NÃO
configura fator de risco:
a) Posicionamento incorreto de sonda

nasogástrica
b) Cianose.
c) Colonização de bactérias provindas do trato

digestivo com dieta zero.
d) Condições que diminuam movimento ciliar e

reflexo de tosse.

24. Assinale o item que só contém doenças
sexualmente transmissíveis:
a) Sífilis, blenorragia e sarampo
b) Sífilis, gonorréia e cancro mole
c) Candidíase, blenorragia,tuberculose
d) Tricomoníase, AIDS e hanseníase

25. A lavagem das mãos antes das refeições e a
ingesta de água filtrada pelas crianças são
orientações importantes que o auxiliar de
enfermagem deverá dar às mães, visando a
profilaxia da:
a) Teníase
b) Mononucleose
c) Ascaridíase
d) Tuberculose.

26. A Senhora M. S. P.; 42 anos, procura a unidade
básica de saúde 6 anos após ter iniciado
tratamento para tuberculose pulmonar e recebido
alta por cura. Nova investigação diagnóstica da
equipe mostrou baciloscopia direta positiva e
imagem radiológica sugestiva de tuberculose. O
caso deve ser considerado, para fim de tratamento,
como:
a) Sem tratamento
b) Recidiva
c) Falência
d) Caso novo

27. A principal diferença entre as lesões da
Hanseníase e as de outras doenças
dermatológicas é que elas sempre apresentam
alterações de sensibilidade. Marque a alternativa
que indica alteração neurológica decorrente do Mal
de Hansen:
a) Hipoestesia.
b) Manchas pigmentares ou discrômicas.
c) Infiltração
d) Nódulos palpáveis.

28. Os cuidados imediatos de enfermagem a serem
prestados a um recém-nascido, por ordem de
prioridades, são:
a) Limpeza corporal, mensuração, desobstrução

das vias aéreas superiores, identificação do
recém-nascido.

b) Laqueadura definitiva do coto, administração de
vitamina K, credeização, aquecimento.

c) Aquecimento, desobstrução das vias aéreas
superiores, identificação do recém-nascido,
laqueadura definitiva do coto, credeização,
administração de vitamina K.

d) Aquecimento, higiene corporal,identificação,
desobstrução das vias aéreas.
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29. Dentre as alternativas abaixo, NÃO é um dispositivo
da Lei nº 8080/90:
a. A saúde é um direito fundamental do ser

humano
b. O dever do Estado exclui o das pessoas, da

família, das empresas e da sociedade
c. É dever do Estado assegurar acesso igualitário

e universal às ações e aos serviços de saúde.
d. A iniciativa privada poderá participar do Sistema

Único de Saúde, em caráter complementar.

30. A Lei 8142/90 trata da participação comunitária
sobre a gestão do Sistema Único de Saúde e
sobre as transferências de recursos financeiros
intergovernamentais na área de saúde. Assinale a
alternativa CORRETA:
a) Os recursos referidos no inciso IV, do artigo 2º

da lei supracitada, serão repassados de forma
irregular para os Municípios, Estados e Distrito
Federal.

b) O Conselho de Saúde, em caráter temporário,
atua na formulação de estratégias e no controle
da execução da política de saúde nos níveis
correspondentes.

c) A Conferência Municipal de Saúde deverá reunir-
se a cada 3 anos.

d) As Conferências de Saúde devem ter
participação de usuários, trabalhadores,
gestores e prestadores de serviços.

—————  CONHECIMENTOS GERAIS  —————
————————  ATUALIDADES  ———————

31. O conceito de energia pode ser considerado
intuitivo. Sua caracterização é feita através da
descrição de várias modalidades de energia e da
aplicação de fenômenos da natureza. De uma
maneira geral, pode-se considerar energia como
a capacidade de realizar trabalho. Dentre as
descrições abaixo estão as que correspondem à
Energia Cinética e Energia Térmica,
respectivamente:

I. É a mais utilizada no Brasil em função da grande
quantidade de rios em nosso país;

II. Decorre diretamente do movimento do corpo,
em relação a um referencial adotado;

III. Origina-se da combustão de diversos materiais;
IV. É gerada a partir do movimento das águas

oceânicas nas marés;
Está (ão) correta (s) a (s) alternativa (s):
a) I e II;
b) II e III;
c) III e IV;
d) II e IV;

32. “No sentido comum, ou mesmo impreciso,
POLÍTICA compreende a arte de guiar ou influenciar
o modo de governo pela...”

A frase que adequadamente dá continuidade à
afirmação acima é:
a) ...organização de um partido político, pela

influência da opinião pública, pela aliciação de
eleitores, etc;

b) ...concentração de poder nas mãos de quem
representa os que estão à margem da
sociedade;

c) ...organização  no âmbito das culturas, dos
modos de vida e das ações de um grupo social;

d) ...organização das forças produtivas que pode
ser formalmente reconhecida dentro da
dinâmica de um grupo ;

33. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação
CORRETA sobre Comunicação de Massa:
a) É destinada à sociedade virtual e tem o objetivo

de aceitar as heterogeneidades das diversas
formas de comportamentos;

b) É um tipo de comunicação que leva uma
sociedade a ter objetivos de criar movimentos
sociais;

c) É a que se destina a uma sociedade
democrática e tem como finalidade difundir as
inovações tecnológicas desta;

d) É destinada a um grande público, obedecendo
a padrões gerais, pelos quais todos os leitores
ou telespectadores são tratados como se
fossem iguais.

34. Para que se alcance o Desenvolvimento
Sustentável necessita-se de(a) (o):
a) Da superação das opressões econômicas e das

desigualdades relativas ao Capitalismo;
b) Do fato de que seu conceito está, sobretudo,

ligado aos direitos civis e sociais e também à
legislação;

c) De planejamento e do reconhecimento de que
os recursos naturais são finitos;

d) Da programação de uma agenda assentada
essencialmente num ponto de equilíbrio entre o
crescimento econômico e a equidade social;

35. Dentre as informações abaixo há uma que é
CONTRÁRIA ao que é conveniente afirmar sobre a
Economia Brasileira:
a) Deixou de ser essencialmente agrícola e passou

a ser centrada na produção    e
       exportação de petróleo;

b) É forte e sólida, pois o país é um grande
produtor e exportador de mercadorias de
diversos tipos;

c) As áreas de agricultura, indústria e serviços são
bem desenvolvidas e encontram-se em bom
momento de expansão;

d) É uma economia aberta e inserida no processo
de globalização.
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—————  CONHECIMENTO LOCAL  —————

36. Matias Olímpio surgiu do  “Arraial do Saco”,
desmembrado do município de:
a) Madeiro
b) Luzilândia
c) Campo Largo do Piauí
d) São João do Arraial

37. O nome Matias Olímpio surgiu em substituição à
denominação de “Arraial do Saco”, no qual a cidade
foi elevada à categoria de cidade. Essa
denominação foi dada em homenagem a um:
a) Ex-prefeito da cidade
b) Ex-governador do Estado do Piauí
c) Clérigo local que muito contribuiu para o

desenvolvimento da cidade e da região
d) Vaqueiro e liderança  popular do Arraial  do Saco

38. Matias Olímpio, quando ainda era denominada de
Arraial do Saco foi povoada por retirantes  que
fugiam do  flagelo da seca . A maioria veio do Estado
de (o).
a) Pernambuco
b) Maranhão
c) Alagoas
d) Ceará

39. A cultura é algo que integra a população às suas
raízes. Na cidade de Matias Olímpio essa relação
se consolida no maior evento cultural da cidade,
que são os festejos de seu padroeiro (a):
a) Nossa Senhora de Fátima
b) São Benedito
c) São Miguel Arcanjo
d) São Francisco

40. Sobre a economia  de Matias Olímpio, temos os
dados abaixo:
Efetivo da pecuária – Principais rebanhos – 2004

ESPÉCIE Nº DE CABEÇAS
Aves (galinhas, galos, frangos, frangas e pintos)     17.968

Bovinos                                                                      2.030

Caprinos                                                                    3.086

Ovinos                                                                       1.157

Suínos                                                                       7.181

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal – PPM

a) Rebanho de suínos é inferior ao de ovinos
b) Rebanho de bovinos é superior ao de ovinos
c) Rebanho de caprinos é superior ao de suínos
d) Rebanho de bovinos supera  o de suínos
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