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BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA

1. O leão enviou a raposa à floresta com a missão de:

Leia o texto abaixo e responda às questões que seguem.
O LEÃO, A RAPOSA E A CORÇA
O leão estava muito doente e disse à raposa, sua boa
amiga:
- Quer que eu fique curado e viva? Vá buscar a grande
corça que mora na floresta, convença-a com suas doces
palavras e traga-a para mim: preciso de suas vísceras e de
seu coração.
A raposa se foi e encontrou a corça correndo pelos
campos. Saudou-a amavelmente e disse-lhe:
- Vou lhe dar uma boa notícia. Sabe que o nosso rei, o
leão, é meu vizinho. Ele está doente, quase morrendo. Ele se
perguntou que animal seria o rei após a sua morte. O javali,
disse ele, é meio roliço; o urso, preguiçoso; a pantera,
irritadiça; o tigre, fanfarrão. A corça, concluiu ele, é a mais
digna de reinar: tem um porte esbelto, vive muito e tem chifres
temíveis. Em suma: você foi escolhida. Que adianta ter sido a
primeira a lhe dar essa notícia? Prometa-me uma coisa: tenho
medo de que ele me chame. Ele precisa sobretudo de meus
conselhos. E agora, vá até lá e assista-o em seus últimos
instantes.
A corça, ouvindo isso, se deixou levar pelos elogios e foi
até a gruta do leão sem saber o que a esperava. Mal chegou e
a fera foi logo saltando sobre ela. Mas só conseguiu rasgarlhe as orelhas com suas garras. A corça fugiu em desabalada
carreira pelo campo. A raposa esfregou as patas de raiva:
tanto trabalho para nada! Quanto ao leão, lamentava-se
rugindo, acossado pela fome e pela amargura: precisava mais
uma vez que a raposa usasse de sua astúcia para trazer a
corça de volta.
- O senhor está me dando uma tarefa difícil e penosa disse a raposa - mas vou me esforçar.
E, como um cão de caça, pôs-se atrás da corça, tramando
mil maneiras de trazê-la para o leão. Perguntou aos pastores
se não tinham visto uma corça ensangüentada. Eles
mostraram o lugar da floresta onde ela estava. A raposa
encontrou a corça descansando e foi direto ao assunto. A
corça exclamou, o pêlo eriçado de raiva:
- Mentirosa, pensa que vai me pegar de novo! Mais um
passo e morre. Para alguns, as suas astúcias, para outros, os
ingênuos, oferece um reino e os faz perder a cabeça com suas
belas palavras.
Mas a raposa respondeu:
- Você é assim tão covarde e fraca? É assim que nos julga,
nós, seus amigos? Quando o leão pegou suas orelhas, como
alguém que sabe que vai morrer, ele queria lhe dar conselhos
e instruções para o seu reino glorioso. E você nem conseguiu
suportar o arranhão da pata de um doente. Agora ele está com
mais raiva ainda de você. O lobo é que vai ser o rei dos
animais. É uma pena! O lobo malvado! Vamos, venha, não
tenha medo. Juro por todas as folhas e por todas as fontes, o
leão não lhe fará mal nenhum. Quanto a mim, estou à sua
inteira disposição.
A raposa conseguiu assim levar a corça de volta ao leão.
Quando ela entrou no covil, foi logo abocanhada. O leão
devorou tudo: ossos, tutano, vísceras. A raposa ficou só
olhando, mas ao ver o coração da corça no chão, pegou-o
discretamente e o comeu para recompensar seu trabalho. Na
mesma hora, o leão, ao não encontrá-lo entre os outros
pedaços do animal, reclamou. A raposa, mantendo-se a
distância, disse-lhe:
- Na verdade, essa corça não tinha coração: não o procure
mais. Como teria um coração de corça quem, por duas vezes,
voltou ao antro de um leão para cair nas suas garras?
O amor pela glória perturba o espírito e nos deixa cegos
diante dos perigos.
(Fábula de Esopo.)
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A) chamar os animais para anunciar o novo rei;
B) convocar o tigre para ser seu aliado no plano
estabelecido;
C) levar uma mensagem de amor à corça, por quem se
apaixonara;
D) convidar o lobo para substituí-lo em seu reinado, que
erminava;
E) convencer a corça a comparecer em sua gruta.
2. Dentre as características abaixo, a que NÃO se relaciona
à raposa, segundo o texto, é:
A)
B)
C)
D)
E)

doce;
amável;
mentirosa;
digna;
conselheira.

3. A lição moral apresentada pelo texto - a de que o amor pela
glória nos cega diante do perigo - refere-se ao seguinte
personagem:
A)
B)
C)
D)
E)

raposa;
corça;
leão;
tigre;
javali.

4. Associe as características retiradas do texto aos
respectivos personagens, numerando os parênteses.
1.
2.
3.
4.
5.

lobo
urso
javali
pantera
tigre

(
(
(
(
(

) roliço
) fanfarrão
) preguiçoso
) malvado
) irritadiça

A seqüência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 3, 5, 4, 2;
2, 1, 4, 3, 5;
4, 2, 1, 5, 3;
3, 5, 2, 1, 4;
5, 4, 3, 2, 1.

5. A raposa justificou o ataque do leão perante a corça,
afirmando que ele:
A) queria apenas aconselhá-la e orientá-la para que
realizasse um bom governo;
B) tinha sofrido um ataque nervoso, pois estava muito
doente;
C) queria somente impressionar a corça, mas que estava
muito arrependido;
D) havia jurado pelos deuses da floresta que não teve a
intenção de magoá-la;
E) havia confundido a corça com o lobo, pois não estava
enxergando muito bem.
6. Ao comer o coração da corça, a raposa provou que:
A)
B)
C)
D)
E)

estava com muita fome;
era amiga do rei leão;
era fiel apenas a si mesma;
estava arrependida do seu ato;
odiava trair os animais.

7. Na frase “Sabe que o nosso rei, o leão, é meu vizinho”, a
vírgula foi empregada para separar:

12. Sobre a Reforma Sanitarista e os Modelos Assistenciais
no Brasil, pode-se dizer que:

A)
B)
C)
D)
E)

A) após a Constituição de 1988, a Reforma Sanitária deixou
de sofrer entraves à sua concretização, visto que se
tornou constitucional;
B) a proposta da criação dos distritos sanitários é maléfica à
organização da saúde no País, visto que a
descentralização desestabiliza e enfraquece a rede, não
trazendo nenhum benefício aos usuários;
C) o modelo médico-assistencial predominante no Brasil é o
sanitário;
D) a Reforma Sanitária não inclui medidas relacionadas à
participação da comunidade na gestão de saúde;
E) os princípios e as diretrizes da Reforma Sanitária foram
sistematizados na 8ª Conferência Nacional de Saúde em
1986.

o aposto;
o vocativo;
termos coordenados;
o adjunto adverbial deslocado;
o sujeito do predicado.

8. O pronome sublinhado em “Saudou-a amavelmente e
disse-LHE” (3º parágrafo) refere-se:
A)
B)
C)
D)
E)

ao leão;
à raposa;
à corça;
ao javali;
ao urso.

9. O antônimo da palavra em caixa alta no trecho “O senhor
está me dando uma tarefa difícil e PENOSA” é:
A)
B)
C)
D)
E)

complexa;
amena;
dolorosa;
misteriosa;
interessante.

10. O sinônimo da palavra destacada em “Quanto ao leão,
lamentava-se rugindo, ACOSSADO pela fome” é:
A)
B)
C)
D)
E)

impressionado;
surpreso;
atormentado;
acompanhado;
mutilado.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
11. Segundo o Art. 199 da Constituição Federal, o Sistema
Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados
pela iniciativa privada. Assim sendo, pode-se afirmar:
I.

A participação complementar dos serviços privados será
formalizada mediante contrato ou convênio, observadas,
a respeito, as normas de direito público.

II. Poderão participar direta ou indiretamente empresas ou
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País,
salvo nos casos previstos em lei.
III. Na prestação de serviços privados de assistência à
saúde, serão observados os princípios éticos e as normas
expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às
condições para seu financiamento.
IV. Os proprietários, administradores e dirigentes de
entidades ou serviços contratados deverão exercer
cargos de chefia ou funções de confiança no Sistema
Único de Saúde (SUS), para manutenção do equilíbrio
econômico e financeiro do contratado.
Das afirmativas acima, pode-se afirmar que estão corretas
apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III;
II, III e IV;
I e III;
II e IV;
I e IV.

13. A Lei nº 8.142/90, tornou-se uma expressão viva,
concreta e legítima da participação da sociedade em decisões
tomadas pelo Estado no campo da saúde, visto que
possibilitou um espaço central para o cidadão no processo de
avaliação das ações e serviços de saúde. Este processo
define-se por:
A)
B)
C)
D)
E)

estado mínimo;
controle social;
estado de bem-estar social;
cidadania regular;
plenária aberta.

14. O órgão público que fiscaliza a movimentação dos
recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS),
depositados em conta especial em cada esfera de atuação, é
o(a):
A)
B)
C)
D)
E)

Fundo Nacional de Saúde;
Secretaria de Saúde;
Conselho de Gestores;
Conselho de Saúde;
Ministério da Saúde.

15. A Lei nº 8.142/90, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, define
que a “Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos
com representação dos vários seguimentos sociais”. São
atribuições da referida conferência:
A) avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes;
B) definir os recursos que o Ministério da Saúde repassar ao
município;
C) homologar as propostas para o setor apresentadas pelas
Secretarias Municipais de Saúde;
D) apresentar ao prefeito os problemas do município;
E) congregar os promotores municipais de saúde bucal, no
sentido de definir metas para serem apresentadas ao
governo estadual.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. Uma prescrição médica solicita o preparo de solução de
heparina com 7.500 U. Dispõe-se de frascos com
25.000 U/ 5ml, logo o volume de heparina a ser utilizado
corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

0,5 ml;
1,0 ml;
1,5 ml;
2,5 ml;
3,5 ml.
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17. Ao receber a dose de reforço da vacina antitetânica, o
indivíduo estará promovendo em seu organismo uma
imunização considerada:
A)
B)
C)
D)
E)

passiva, naturalmente adquirida;
passiva humoral;
passiva, artificialmente adquirida;
ativa, naturalmente adquirida;
ativa, artificialmente adquirida.

18. Os serviços de saúde são organizados de acordo com os
níveis de prevenção. O exame preventivo do câncer do colo
uterino se caracteriza como:
A)
B)
C)
D)
E)

prevenção primária;
proteção específica;
prevenção secundária;
proteção secundária;
prevenção terciária.

19. A epiglote é uma estrutura responsável pelo controle da
passagem de alimentos para o sistema digestório e ar para o
sistema respiratório. A epiglote está localizada na:
A)
B)
C)
D)
E)

laringe;
faringe;
traquéia.
esôfago;
nasofaringe.

24. Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento
de um vaso sangüíneo, seja ele veia ou artéria. A presença de
sangramento no aparelho digestório pode ser evidenciada
pela presença de:
A)
B)
C)
D)
E)

hemoptise e hematêmese;
hematúria e melena;
metrorragia e hematêmese;
hematêmese e melena;
melena e hemoptise.

25. A amamentação exclusiva deve ser estimulada até o 6º
mês de vida da criança. O leite materno é uma forma de
imunização passiva, no qual é fornecido:
A)
B)
C)
D)
E)

antígenos específicos;
anticorpos;
linfócitos B;
linfócitos T;
antígenos inespecíficos.

26. A dupla proteção é o estímulo à prevenção das doenças
sexualmente transmissíveis (DSTs) e à gravidez indesejada.
É um exemplo de dupla proteção o uso de:
A)
B)
C)
D)
E)

dois preservativos masculinos juntos;
preservativo masculino e preservativo feminino, juntos;
métodos naturais e diafragma;
diafragma e preservativo masculino;
tabela e DIU.

20. A “regra dos nove” é uma técnica simples e rápida de se
calcular uma área queimada. Baseado nessa regra, um
adulto vítima de queimaduras comprometendo os membros
superiores queimados terá a área comprometida
correspondente a:

27. Em um adulto com valor de pressão arterial sistólica > ou
= 180mmHg e diastólica > ou = 110mmHg, aferidos em dois
momentos diferentes, a hipertensão é classificada como
hipertensão:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

1%;
9%;
18%;
27%;
36%.

21. O ciclo menstrual tem uma duração média de 28 dias e
seu início corresponde ao:
A) 14º dia após a menstruação;
B) 7º dia após a menstruação;
C) 1º dia da menstruação;
D) último dia da menstruação;
E) dia que antecede ao início da menstruação.

22. O planejamento familiar garante ao casal acesso aos
meios para propiciar ou evitar a gravidez. O casal que após 1
ano de vida sexual ativa, mantendo relações ao menos 2
vezes por semana, sem uso de método contraceptivo pode
ser considerado:
A)
B)
C)
D)
E)

infértil;
estéril;
fértil;
impotente;
com disfunção sexual.

23. Ao administrar uma injeção por via subcutânea,
utilizando-se seringa e agulha apropriadas, o Auxiliar de
Enfermagem deve inserir a agulha na pele formando um
ângulo de:
A)
B)
C)
D)
E)
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15º;
30º;
45º;
60º;
90º.

sistólica;
diastólica;
leve;
moderada;
grave.

28. O dado biométrico mais importante para a avaliação do
crescimento e do estado nutricional da criança, é:
A)
B)
C)
D)
E)

peso;
estatura;
perímetro cefálico;
perímetro toráxico;
perímetro abdominal.

29. É considerada área prioritária de intervenção na Atenção
Básica, definidas na Norma Operacional Básica da
Assistência à Saúde (NOAS) 2001:
A)
B)
C)
D)
E)

eliminação da hanseníase;
redução das DSTs/ aids;
controle das endemias;
redução do uso de drogas;
controle da violência.

30. Os idosos são grandes consumidores de analgésicos
pertencentes à classe dos antiinflamatórios não esteróides.
Essas substâncias são prejudiciais ao sistema:
A)
B)
C)
D)
E)

urinário;
sistema nervoso central;
endócrino;
cardiovascular;
respiratório.

