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ENTRE AS ACÁCIAS
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Paciência, meu jovem: carreira de escritor — poeta, romancista, contista — no início é
assim, sofrida e incerta. Nem é profissão; é, como se diz, uma atividade. Não há mercado, vagas,
demanda. Há editores de livros que vêem até com alguma irritação essa coisa de gente tentando
começar: eles buscam nomes famosos, sucessos, confissões picantes; no mínimo, procuram
boas apostas, não riscos. Já os escritores querem... Que querem mesmo os escritores?
Publicar. Querem leitores. O problema é que os iniciantes começam sem eles. Alguns vão
atrás de leitores especiais, escritores conhecidos (seus desconhecidos), na esperança de que
os leiam, e recomendem, ou instruam.
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Ao escrever “entre as acácias” estou citando o Carlos Drummond de Andrade de um divertido poema muito mal-humorado sobre o — como chamá-lo? — assédio autoral. Está em Viola de
Bolso II. Os primeiros versos não fazem cerimônia: “Ah, não me tragam originais / para ler, para
corrigir, para louvar / sobretudo, para louvar”. E diz que os talentosos não precisam de sua ajuda:
“Passam gênios talvez entre as acácias / sinto estátuas futuras se moldando / sem precisão de
mim”.Lindo decassílabo: passam gênios talvez entre as acácias.
E não é coisa de hoje. Samuel Johnson (1709 – 1784), famoso pensador e literato inglês,
devolveu o manuscrito a um jovem escritor com palavras cruéis que ficaram famosas. “Seu livro
é bom e original. Infelizmente, a parte que é boa não é original, e a parte que é original não é boa”.
A mais encantadora das desculpas desses leitores relutantes foi dada pelo poeta gaúcho
Mário Quintana a uma senhora que lhe estendeu um calhamaço datilografado para ler: “Leio, leio
sim, minha querida. Mas ainda não li Goethe, não li Rilke, nem Schiller, nem Byron, nem Tasso.
Todos esses estão na sua frente, está bem?”.
Você tem uma saída: o concurso literário. Os escritores do júri vão ter de ler o seu texto,
sem escapatória. Em vez de um leitor, cinco! Com uma boa classificação, aparecem os editores.
Mesmo aí, jovem, o insucesso não é definitivo. Até Guimarães Rosa perdeu concurso.
(Ivan Ângelo, Veja – São Paulo, 18/10/2006, com adaptações)

03. “... começam sem eles” (L.6) — o pronome em destaque tem como referente:

01. De acordo com o texto, a carreira de escritor é:
A) uma profissão prazerosa
B) uma profissão incipiente
C) uma atividade bem remunerada
D) uma atividade pouco requisitada

A) escritores famosos
B) leitores comuns
C) escritores desconhecidos
D) leitores especiais

02. Os “leitores especiais” (L.7) a que o texto se refere
são os:

04. “... E não é coisa de hoje” (L.15) — a “coisa” a que o
texto se refere é:

A) escritores famosos
B) escritores do júri
C) leitores jovens
D) leitores desconhecidos

A) a carreira de escritor
B) mercado, vagas, demandas
C) poema muito mal-humorado
D) o assédio autoral
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08. “Ah, não me tragam originais” (L.11) — o verbo trazer

em destaque significa:

está corretamente empregado em:

A) exatidão
A) Se trazerem os manuscritos, prometo lê-los.

B) correção
C) necessidade

B) Se soubesse, eu teria trago os manuscritos para você.

D) adequação

C) Se ele trouxer os manuscritos, você os lerá?
D) Se você puder, traz os manuscritos!

06. O verso “sinto estátuas futuras se moldando” (L.13)
significa que:

09. “... poema muito mal-humorado...” (L.10) — a palavra
A) os gênios estarão futuramente entre as acácias do jar-

mal completa corretamente a frase:

dim
B) os iniciantes terão futuramente reconhecimento e car-

A) Este é um _____ manuscrito.

reira brilhante

B) _____ chegou, deu-me logo o manuscrito.

C) as estátuas serão futuramente adornadas por acácias

C) Não se deve fazer _____ juízo dos iniciantes.

D) as estátuas serão esculpidas no futuro pelo poeta

D) Um olhar _____ inibe os iniciantes.

07. Em “Paciência, meu jovem...” (L.1),a vírgula foi usada

10. “Paciência, meu jovem” (L.1) — a palavra em desta-

pelo mesmo motivo que no trecho:

que é acentuada pelo mesmo motivo que:

A) “... poeta, romancista...” (L.1)

A) “no início”

B) “Samuel Johnson (1709-1784), famoso pensador...” (L.15)

B) “palavras cruéis”

C) “Infelizmente, a parte ...”(L.17)

C) “poeta gaúcho”

D) “...leio sim, minha querida...”(L.19/20)

D) “uma saída”
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CONHECIMENTOS GERAIS
CONSIDERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
PONDA ÀS QUESTÕES DE N º 11 A 16.

DE

CANTAGALO E

15. Como estabelece o artigo 289, são vedadas a propaganda, a divulgação e as manifestações que, sob qualquer
forma:

RES-

11. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito,
exceto quando se trate de leis orgânicas, dispor sobre as
matérias de competência do Município. Segundo o artigo
18, é atribuição da Câmara Municipal, dentre outras:

A) atentem contra minorias raciais, étnicas ou religiosas
B) estimulem o confronto de correntes de opinião divergentes
C) que expressem posição política contrária àquela da
Administração Municipal vigente

A) votar a Lei de Diretrizes Gerais de Desenvolvimento Urbano

D) que tornem públicas informações sobre as atividades
do Poder Legislativo

B) exercer o poder de polícia administrativa
C) aplicar pelo menos 20% da receita municipal na manutenção do ensino público
D) nomear e exonerar os secretários municipais

16. Compete ao Sistema Único de Saúde implantar política de atendimento à saúde das pessoas consideradas doentes mentais. Segundo o artigo 249, deve ser observado,
dentre outros, o seguinte princípio:

12. De acordo com o artigo 263, o dever do Município com
a educação será efetivado mediante a garantia de:

A) garantia de sigilo quanto aos métodos de tratamento
utilizados

A) oferta de ensino religioso, de matrícula obrigatória, nos
horários normais das escolas públicas

B) rigoroso respeito aos direitos humanos do doente
C) separação dos serviços de emergência psiquiátrica e
de emergência geral

B) prioridade na implantação e no desenvolvimento dos
ensinos médio e superior obrigatórios

D) controle da natalidade em pacientes psiquiátricos
C) ensino público fundamental, obrigatório e gratuito, com
estabelecimento progressivo do turno único

17. Uma das igrejas de Cantagalo tem a peculiaridade de
apresentar, pintados em suas paredes, quadros do artista
italiano Nardi. Trata-se da Igreja Matriz:

D) educação diferenciada entre os sexos, seja na orientação pedagógica ou no conteúdo do material didático

A) da Santíssima Trindade
B) de Santa Rita de Cássia
C) do Santíssimo Sacramento
D) de Santo Antônio

13. As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde. Dentre as diretrizes que orientam o
Sistema Único de Saúde, pode-se citar:

18. Dentre os problemas ambientais encontrados no Município de Cantagalo, pode-se citar:

A) federalização dos recursos segundo plano nacional de
saúde

A) o aumento da poluição sonora e visual
B) a deficiência do sistema de esgotamento sanitário
C) o constante vazamento de petróleo
D) o grande volume de chuva ácida

B) centralização político-administrativa das ações e serviços de saúde
C) garantia de prioridade para cirurgias de médio porte

19. O Município de Cantagalo, segundo estimativa de 2005,
possui o seguinte número aproximado de habitantes:

D) elaboração e atualização periódicas do plano municipal
de saúde

A) quarenta mil
B) trinta mil
C) dez mil
D) vinte mil

14. Compete ao Município, respeitando a legislação vigente, organizar e prestar os serviços públicos de interesse
municipal urbano ou distrital, incluindo o de transporte coletivo. A gratuidade nos transportes coletivos urbanos é
garantida:

20. Dentre os cinco distritos que compõem o Município de
Cantagalo, podem-se citar:

A) aos funcionários públicos do Município
B) aos estudantes das redes municipal e privada de ensino
C) aos maiores de 65 anos
D) aos menores de 16 anos

A) Boa Sorte e São Sebastião do Paraíba
B) Santa Rita da Floresta e Pirapetinga
C) Manancial e Euclidelândia
D) São Luís e Monerá
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O Sistema Único de Saúde estabelece que a saúde é
um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições fundamentais ao seu pleno exercício.
O Sistema Único de Saúde é regulamentado pela Lei Federal nº:

26. A causa mais comum de acidentes ocupacionais envolvendo trabalhadores de enfermagem é representada:

A) 9394/1996
B) 8067/1990
C) 8080/1990
D) 9179/1996

C) pelo cumprimento de jornadas de trabalho diferenciadas

A) pela exposição a materiais perfurocortantes
B) pelo uso de equipamento de proteção individual inadequado

D) pela existência de iluminação artificial em detrimento
da luz natural
27. A via para a administração de drogas e substâncias
que oferece maior rapidez de absorção é a:

22. O Sistema Único de Saúde – SUS garante o acesso
de toda a população aos serviços de saúde, mediante o
princípio da:

A) intramuscular
B) venosa
C) subcutânea
D) oral

A) universalidade
B) regionalização
C) hierarquização
D) descentralização

28. O efeito esperado com a aplicação de compressas
quentes é:

23. Segundo a Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que
trata da participação da comunidade no Sistema Único de
Saúde - SUS, o Conselho Municipal de Saúde de Cantagalo
deverá ter suas decisões homologadas pelo:

A) a diminuição da absorção
B) a vasoconstrição
C) o aumento da eliminação
D) a vasodilatação

A) Ministro da Saúde
B) Secretário do Conselho Municipal de Saúde
C) Secretário Estadual de Saúde
D) Secretário Municipal de Saúde

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 29 A 35.

24. O auxiliar de enfermagem, ao executar um procedimento pertinente às suas atribuições, sem o adequado
conhecimento técnico-científico, estará expondo o paciente sob seus cuidados aos danos decorrentes de:

“A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações
de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a
promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção
da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas,
sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações
de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza
tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade,
que devem resolver os problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o contato preferencial
do usuário com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos
princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da
integralidade, da responsabilização, da humanização, da
eqüidade e da participação social. A atenção básica tem a
saúde da família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de
Saúde“.

PRINCÍPIOS GERAIS DA ATENÇÃO BÁSICA

A) imprudência
B) negligência
C) imperícia
D) omissão
25. Para a utilização da autoclave na esterilização e
processamento de materiais é necessário que o auxiliar
de enfermagem observe atentamente a condição de:
A) carregar o equipamento com material que requer tempo
diferente de exposição, para facilitar o processo de esterilização
B) utilizar 80% da capacidade da autoclave, de modo a
facilitar a circulação do vapor
C) dispor o material, de modo a fixá-lo nas paredes da
autoclave
D) esterilizar o material a uma temperatura de 80º C, com
tempo de exposição de uma hora

(Portaria GM /MS nº 648 de 28 de março de 2006)
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29. De acordo com o Ministério da Saúde, a atenção básica tem como fundamento, dentre outros:

33. A estratégia Saúde da Família visa à reorganização da

A) a valorização dos profissionais de saúde por meio do
estímulo à construção de planos de carreira específico

A) buscar o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo

B) o estímulo à participação efetiva dos gestores no controle social

problemas de saúde da população

atenção básica no país, devendo ainda:

do tempo, mantendo sempre postura reativa diante dos

C) o desenvolvimento das relações de vínculo e
responsabilização entre os indivíduos da população
adscrita, estimulando, desta forma, o autocuidado

B) assegurar o cumprimento de jornada de trabalho de 24
horas semanais para os médicos e 40 horas semanais
para os demais profissionais das equipes de saúde da família

D) a efetivação da integralidade em seus vários aspectos
como, por exemplo, a integração de ações programáticas
e demanda espontânea

C) atuar no território, realizando cadastramento domiciliar,
diagnóstico situacional e ações dirigidas aos problemas
de saúde

30. Visando à operacionalização da atenção básica, é
definida como uma das áreas estratégicas para atuação
em todo o território nacional a eliminação da:

D) ter caráter concomitante, auxiliando a rede de atenção
básica tradicional nos territórios em que as equipes de
Saúde da Família atuam

A) hanseníase
B) tuberculose
C) hipertensão arterial
D) diabetes mellitus

34. O Auxiliar de Enfermagem do PSF de Cantagalo, como
membro da equipe de Saúde da Família, tem atribuições
comuns a todos os demais profissionais, independente-

31. Os municípios, como gestores dos sistemas locais de
saúde, são responsáveis pela organização e execução das
ações de atenção básica em seu território. Neste sentido,
compete à Secretaria Municipal de Saúde de Cantagalo:

mente do nível de escolaridade. Dentre essas atribuições,
pode-se destacar:
A) o acompanhamento, por meio de visita domiciliar, de

A) organizar o fluxo de usuários, garantindo, mediante convênio com outros municípios da região, o atendimento à
saúde da população

todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade

B) contratar serviços privados para a prestação de atenção básica à saúde, quando for constatada a insuficiência
de recursos próprios

C) o cadastramento de todas as pessoas das microáreas

C) garantir infra-estrutura necessária ao funcionamento das
Unidades Básicas de Saúde

dos usuários em todas as ações

D) assegurar o funcionamento de, pelo menos, uma Unidade Básica de Saúde para o atendimento de até 50 mil
habitantes

35. Além das atribuições comuns a todos os profissionais

32. Constitui característica do processo de trabalho da
equipe de Atenção Básica:

A) participar do gerenciamento dos insumos necessários

B) a adscrição de famílias com base territorial definida

sob sua responsabilidade
D) a realização da escuta qualificada das necessidades

da equipe interdisciplinar de Saúde da Família, constitui
atribuição específica do Auxiliar de Enfermagem – PSF:

para o adequado funcionamento da unidade de Saúde da

A) a programação das atividades de caráter individual e
com foco prioritário para as doenças que acometem a população
B) a assistência básica contínua organizada à população
adscrita, com garantia de acesso integral

Família
B) avaliar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde
C) realizar consultas e procedimentos de enfermagem na
Unidade Básica de Saúde e, quando necessário, no domi-

C) a realização do atendimento de emergência médica na
unidade básica de saúde, evitando, assim, a remoção para
o hospital geral

cílio e na comunidade
D) facilitar a relação entre os profissionais da unidade básica de saúde e os Agentes Comunitários de Saúde, con-

D) coordenar e implementar o processo de educação permanente dos seus profissionais

tribuindo para a organização da demanda referenciada
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36. O controle do dengue exige um grande esforço do sis-

38. Na administração da vacina Sabin, o Auxiliar de Enfer-

tema de saúde e a participação ativa da sociedade. O Au-

magem deverá observar, prioritariamente, o cuidado de:

xiliar de Enfermagem do PSF deve participar, juntamente

A) evitar encostar o bico do frasco na boca da criança

com os demais membros da equipe, no sentido de orien-

B) respeitar o jejum de 6 horas da criança

tar a população a:

C) aplicar a vacina por via intradérmica

A) procurar a Unidade Básica de Saúde para se vacinar

D) administrar a vacina mesmo em caso de diarréia aguda

B) isolar o indivíduo doente, evitando a transmissão pelo

39. No desenvolvimento das suas atividades na sala de

contato direto de uma pessoa doente para outra sadia

imunização da unidade básica de saúde, o Auxiliar de En-

C) separar objetos pessoais do indivíduo doente, tais como

fermagem do PSF deve manter a seguinte conduta:

talheres, copos e roupas

A) descongelar previamente as vacinas em quantidade

D) eliminar os criadouros, impedindo a proliferação do

suficiente para o dia de trabalho

mosquito, a fim de interromper o seu ciclo de reprodução

B) realizar o controle de temperatura da rede de frio pelo
menos uma vez ao dia, preferencialmente no período da

37. A Epidemiologia é fundamental ao desenvolvimento das

manhã

ações em saúde pública. Sua principal ferramenta de traC) colocar as vacinas e os diluentes na caixa térmica com

balho é a Vigilância Epidemiológica, entendida como um

gelo reciclável, em quantidade suficiente para o uso

conjunto de ações que proporcionam:

D) acondicionar as vacinas virais na porta do refrigerador,

A) a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores

por se tratar do local de maior incidência de ar frio

submetidos aos riscos e agravos advindos das condições
de trabalho

40. O leite materno é, certamente, o alimento ideal para a

B) o conhecimento de qualquer mudança nos fatores

criança nos seus primeiros meses de vida. Por esta razão,

determinantes e condicionantes de saúde, com a adoção

o Auxiliar de Enfermagem do PSF deve encorajar a mãe a

de medidas de prevenção e controle de doenças e agravos

praticar o aleitamento exclusivo da criança, pelo menos,
até a idade de:

C) o incremento do desenvolvimento científico e tecnológico
A) 2 meses

na formação de pessoal na área de saúde

B) 4 meses
D) a fiscalização de produtos, ambientes, serviços e bens

C) 5 meses

de consumo de interesse à saúde

D) 6 meses
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