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Quais países do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) têm mais futuro? Nas vantagens do Brasil, mencionam-se a nossa tolerância e o nosso pacifismo, bem como a capacidade de lidar com a diversidade e evitar
confrontações brutais. Tal argumento traz a inevitável lembrança do “homem cordial” de Sérgio Buarque de
Hollanda — de que muitos falam, alguns discordam e poucos leram. Não me atrevo a passar a limpo tal
encrenca. Mas o homem cordial pode inspirar um passeio pela história. Comparativamente, tivemos poucos
eventos traumáticos, sangrentos e que tivessem requerido decisões dramáticas (exceto para os pobres, de
pouca ressonância na nossa cultura). Dos piores episódios, sobressaem a Guerra do Paraguai e a de Canudos. Mas, em ambos os casos, o governo foi tragado passivamente, não tendo alternativa senão salvar seu
território.
Os Estados Unidos enfrentaram uma guerra sangrenta para alcançar sua independência. A nossa foi
assunto de família, resolvido com elegância. A Revolução Francesa abalou os alicerces da nação, dizimou a
aristocracia e, por décadas, deu emprego aos operadores de guilhotinas. Nossa república é fruto de uma
quartelada. Nos EUA, a liberação dos escravos precipitou uma das guerras civis mais brutais da história. Nela
perderam a vida 620 000 soldados (três vezes o Exército brasileiro de hoje). No Brasil, a escravidão acabou,
com uma penada, quando já estava moribunda. Nunca tivemos um presidente assassinado. Que lição de
civismo para os Estados Unidos!
Homem cordial? Sociedade cordial? Alguma coisa diferencia a nossa história, poupada dos cataclismos medonhos que causaram indizível sofrimento a outros países. Louvemos os deuses. Mas há o reverso da
medalha.
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O Estado brasileiro não precisou tomar decisões cruéis, de vida ou de morte ou diante de invasores
mais fortes.
Quem sabe, por falta de hecatombes, a história deixou de nos ensinar a tomar decisões duras e
penosas, as que cortam na carne, as que pisam nos calos de muitos. Em situações em que não há consenso, ficamos paralisados. Toleramos o intolerável quando não encontramos um desenlace de conciliação.
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Nossa sociedade, medrosa e indecisa, conviveu por meio século com a inflação. Deputados não ousam
punir colegas delinqüentes. Não fazemos as reformas econômicas profundas, como fizeram Argentina, Peru e
Chile. Assistimos impassíveis à nossa economia ser corroída pela China.
Será que é esse o preço de uma história mais plácida, que exigiu menos decisões dramáticas dos
grandes atores? Será que, por não havermos passado por situações de vida e morte, não aprendemos a
tomar decisões penosas? Nosso homem cordial prefere conviver com os problemas a enfrentá-los, quando as
soluções são conflitantes?
(Cláudio de Moura Castro, Veja – São Paulo, 11/10/2006, com adaptações)

01. Segundo o autor, o que diferencia a nossa história da
de outros países pressupõe, no Brasil, respectivamente,
os seguintes aspectos positivo e negativo:

02. De acordo com o texto, o fato de o Brasil ter sido poupado de “cataclismos medonhos” (L.17/18) deve ser visto como:

A) ausência de cataclismos / impotência diante dos
impasses

A) nada mais que uma benção dos deuses

B) ausência de tolerância / medo de cataclismos

B) uma recompensa por nossa cordialidade

C) busca de conciliação / paralisação diante do consenso

C) castigo merecido infligido a outros países

D) enfrentamento de grandes problemas / negação das
desigualdades seculares

D) uma “faca de dois gumes”
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03. Segundo o texto, o conceito de “homem cordial” (L.3),

07. “Nas vantagens do Brasil, mencionam-se a nossa tole-

de Sérgio Buarque de Hollanda, é:

rância e o nosso pacifismo ...” (L.1/2) — esse trecho pode
ser reescrito, segundo a norma culta, do seguinte modo:

A) aceito por unanimidade
A) Dentre as vantagens do Brasil, citam-se a nossa toleB) objeto de polêmica
rância e o nosso pacifismo...
C) pouco comentado
B) Entre as vantagens do Brasil, falam-se da nossa toleD) muito avançado para o seu tempo
rância e o nosso pacifismo...
04. No segmento “Quem sabe, por falta de hecatombes

C) Entre as vantagens do Brasil, acreditam-se na nossa

...”(L.22) — a palavra em destaque significa:

tolerância e o nosso pacifismo...

A) transformações da crosta terrestre

D) Dentre as vantagens do Brasil, aludem-se à nossa tolerância e o nosso pacifismo...

B) decisões dramáticas

08. “A nossa foi assunto de família, resolvido com elegânC) matanças desenfreadas
cia.” (L.10/11) — determina alteração semântica reescreD) grandes inundações

ver esse segmento do seguinte modo:

05. Em “Não me atrevo a passar a limpo tal encrenca.”

A) A nossa foi assunto resolvido em família, com elegância.

(L.4/5) — a expressão em destaque significa:

B) A nossa foi assunto resolvido com elegância, em família.
C) A nossa foi assunto elegante, resolvido em família.

A) corrigir

D) A nossa foi assunto elegantemente resolvido em família.

B) esclarecer
09. “Assistimos impassíveis à nossa economia ser corro-

C) reconhecer

ída pela China.” (L.27) — dentre as frases abaixo, aquela
D) respaldar
que contraria a norma culta, quanto à regência, é:
06. “Não me atrevo a passar a limpo tal encrenca. Mas o ho-

A) Os brasileiros assistiram ao desaquecimento de sua

mem cordial pode inspirar um passeio pela história.” (L.4/5) —

economia.

determina alteração semântica reescrever esses dois períodos

B) A sociedade assiste passivamente a corrosão de sua

do seguinte modo:

economia.

A) Ainda que não me atreva a passar a limpo tal encrenca,

C) Não nos assiste o direito de julgar os fatos de nossa
história.

o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

D) Os advogados assistem juridicamente seus clientes.
B) Mesmo que não me atreva a passar a limpo tal encrenca,
10. O radical do vocábulo cordial está presente na expres-

o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

são destacada em:
C) Embora não me atreva a passar a limpo tal encrenca, o
A) O Brasil colonial era submisso à Coroa Portuguesa.

homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

B) O cortejo seguiu vagarosamente.
D) Porque não me atrevo a passar a limpo tal encrenca, o

C) Sabemos de cor todos os impostos que pagamos.

homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

D) É preciso ter coragem para mudar.
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CONHECIMENTOS GERAIS
CONSIDERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
PONDA ÀS QUESTÕES DE N º 11 A 16.

DE

CANTAGALO E

RES-

15. Os servidores públicos constituem os recursos humanos dos Poderes Municipais, assim entendidos os que ocupam ou desempenham cargo, função ou emprego de natureza pública, com ou sem remuneração. Segundo o artigo
86, considera-se servidor público civil aquele que:

11. De acordo com o artigo 249, compete ao Sistema Único de Saúde desenvolver ações visando à segurança e à
saúde do trabalhador. Tais ações serão desenvolvidas,
dentre outros meios, através de:

A) assume, por designação do Prefeito, função políticoadministrativa não remunerada em empresas públicas, bem
como na Câmara Municipal
B) mantém vínculo empregatício com empresas públicas,
ou sociedades de economia mista, que sejam prestadoras
de serviços públicos

A) destinação de recursos a empresas privadas visando à
prevenção de acidentes de trabalho e de doenças profissionais

C) exerce temporariamente cargo ou função em confiança
na Administração direta ou nas autarquias e fundações de
direito público

B) incentivo ao uso de atestado de esterilização e de teste
de gravidez como condição para admissão ou permanência no trabalho

D) ocupa cargo de provimento efetivo, na Administração
direta ou nas autarquias e fundações de direito público,
bem como na Câmara Municipal

C) controle e fiscalização dos ambientes e processos de
trabalho nos órgãos ou empresas públicas e privadas, incluindo os departamentos médicos

16. Cabe ao Município prestar assistência social a quem
dela necessitar. Com a finalidade de suprir as deficiências
sociais da comunidade, o Município criará, na Sede e nos
Distritos, e em local de fácil acesso:

D) garantia do direito de recusa de trabalho em ambiente
sem controle adequado de riscos, cabendo à empresa a
decisão sobre a permanência no emprego

A) Centros Comunitários
B) Associações de Moradores
C) Instituições Religiosas
D) Delegacias Regionais

12. O artigo 63 enumera as infrações político-administrativas pelas quais responderão os Vereadores. Constitui infração político-administrativa dos Vereadores, dentre outras:

17. A partir de 1820, atraídos pelo clima, imigrantes europeus deixam Nova Friburgo e instalam-se na Cantagalo do
século XIX, desempenhando um importante papel na economia da região. O trabalho imigrante foi responsável:

A) fixar residência fora do Município
B) descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro

A) pelo desenvolvimento da atividade pecuária
B) pelo incremento da implantação de novas lavouras de café
C) pelo progresso decorrente da exploração do ouro
D) pela fundação das primeiras instituições de ensino e
pesquisa

C) retardar a publicação de leis
D) deixar de atender às orientações do líder de seu partido

18. Atualmente, a principal riqueza mineral do Município
de Cantagalo são:

13. Segundo o artigo 262, o Poder Público Municipal assegurará, na promoção da educação pré-escolar e do ensino de 1º grau, a observância, dentre outros, do seguinte
princípio:

A) os calcários cristalinos
B) os veios auríferos
C) as areias monasíticas
D) as jazidas de petróleo

A) garantia de fiscalização e controle da pesquisa e da
veiculação do pensamento

19. O Rio Paraíba do Sul separa Cantagalo do Município
de Pirapetinga, este último localizado no Estado de:

B) estabelecimento de condições para o acesso à escola,
segundo a idade e o sexo
C) garantia de condições técnicas adequadas para o exercício do magistério

A) São Paulo
B) Rio de Janeiro
C) Minas Gerais
D) Espírito Santo

D) estabelecimento de concepção pedagógica única, em
detrimento da regionalização

20. O Brasão de Cantagalo é um dos símbolos do Município. Representados no segundo quartel do brasão, o livro e
a pena lembram:

14. Como estabelece o artigo 19, a concessão de licença
ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores constitui
competência exclusiva:

A) o importante escritor cantagalense João Guimarães
Rosa, autor de “Grande Sertão Veredas”

A) do Superior Tribunal de Justiça
B) da Câmara Municipal
C) da Administração Municipal
D) da Secretaria Municipal de Fazenda

C) o trabalho dos jesuítas, responsáveis por significativo
avanço cultural da região

B) o educador Arthur Nunes, responsável pela fundação da
primeira Escola do Município

D) a obra “Os Sertões”, do grande escritor cantagalense
Euclides da Cunha
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26. Segundo o Calendário de Vacinação do Ministério da
Saúde - ano 2000, as vacinas recomendadas para uma
criança de 2 meses são:

21. Foi prescrito para um paciente Cefuroxima 1,5g, via
endovenosa, de 12/12 h. Na enfermaria, este medicamento está disponível em frasco-ampola de 750mg. Para preparar uma dose desta droga para o referido paciente, o
enfermeiro deverá utilizar:

A) 2ª dose da Tetravalente e 2ª dose da Pólio oral
B) 1ª dose da Tríplice bacteriana e 1ª dose da Pólio oral
C) 1ª dose da Tetravalente e 1ª dose da Pólio oral
D) 2ª dose da Tríplice bacteriana e 2ª dose da Pólio oral

A) 1 frasco
B) 1 frasco e meio
C) 2 frascos
D) 2 frascos e meio

27. A administração da vacina inativada da poliomielite (Salk)
está indicada na seguinte situação:

22. Caso a administração do antibiótico Vancomicina
seja rápida — em menos de 1 hora — o paciente poderá
apresentar:

A) crianças que estejam em contato domiciliar com pessoa imunodeficiente suscetível
B) crianças com peso abaixo de 2.000g

A) hipertensão arterial
B) síndrome do homem vermelho
C) dores abdominais
D) agitação psicomotora

C) crianças assintomáticas com infecção pelo HIV
D) crianças que estejam em contato domiciliar com pessoa portadora de tuberculose

23. Uma paciente com diagnóstico médico de insuficiência cardíaca congestiva comparece à consulta de enfermagem ambulatorial. Durante a anamnese, refere ao enfermeiro queixa de fraqueza e dispnéia quando está arrumando a casa e preparando a comida. Segundo a paciente, estes sintomas se aliviam imediatamente após estas
atividades. O diagnóstico de enfermagem mais adequado
para a situação descrita é o de:

28. Na epidemiologia do controle de doenças e agravos,
as estatísticas de morbidade têm papel fundamental. Nesse
contexto, o coeficiente definido como “a razão entre o número de casos novos de uma doença que ocorre em uma
comunidade, em um intervalo de tempo determinado, e a
população exposta ao risco de adquirir a referida doença
no mesmo período” é denominado:

A) manutenção do lar prejudicada, relacionada à capacidade funcional comprometida, secundária à doença crônica debilitante

A) incidência
B) prevalência
C) mortalidade proporcional
D) coeficiente de ataque

B) fadiga relacionada à oxigenação tissular inadequada,
secundária à insuficiência cardíaca congestiva

29. Analise a tabela abaixo, que mostra a evolução anual
da mortalidade por causas mal definidas entre crianças
brasileiras de 0 a 4 anos, divididas por raça/cor.

C) mobilidade física prejudicada, relacionada à diminuição
da força e resistência, secundária à indisponibilidade de
oxigênio suficiente

TAXAS

DE MORTALIDADE E RAZÃO DE TAXAS DE MORTALIDADE POR

0 A4
(2000-2003).

CAUSAS MAL DEFINIDAS NA FAIXA ETÁRIA DE

D) intolerância às atividades, relacionada ao oxigênio insuficiente para as atividades de vida diária

E REGIÕES, SEGUNDO RAÇA/ COR *

Região

24. Após a confirmação de um caso de AIDS no posto de
saúde, a primeira medida a ser adotada frente à investigação do caso, e que é recomendada pelo Guia de Vigilância Epidemiológica, é:

Brasil

A) assistência médica
B) verificação da qualidade da assistência
C) proteção individual
D) proteção da população

Ano
2000
2001
2002
2003

ANOS, NO

BRASIL

Taxa de Mortalidade (por 1000 hab.)
Branca
29,3
25,8
23,6
22,3

Parda
33,9
31,9
32,8
35,2

Preta
36,3
37,0
30,3
34,8

*categoria de referência: raça/cor branca.
Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS)

Pode-se concluir que a mortalidade infantil por causas mal
definidas entre 2000 e 2003:

25. A prova do laço, quando utilizada como um dos critérios
de avaliação do quadro de Febre Hemorrágica da Dengue
(FHD), é considerada indicador fortemente positivo desta
doença quando o número de petéquias visualizadas for de:

A) decresceu progressivamente, ao longo do período, em
crianças pretas
B) foi maior em crianças brancas do que pardas

A) 5 ou mais por polegada
B) 10 ou mais por polegada
C) 15 ou mais por polegada
D) 20 ou mais por polegada

C) foi maior em crianças pretas do que brancas
D) aumentou progressivamente, ao longo do período, em
crianças pardas
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36. O campo de atuação do Sistema Único de Saúde compreende, dentre outras, a atribuição de:

30. A administração de vitamina K previne a doença
hemorrágica do recém-nascido decorrente da insuficiência dos seguintes fatores de coagulação:

A) fiscalizar a formação de recursos humanos na área de
saúde

A) I, V, IX e X
B) II, VI, VII e X
C) I, VI, IX e X
D) II, VII, IX e X

B) distribuir alimentação complementar
C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho
D) participar da formulação da política econômica

31. No contexto da saúde do adolescente, a detecção precoce de condições psicossociais que predispõem esses
indivíduos a desenvolverem distúrbios mentais é de extrema importância. Nesse aspecto, são considerados fatores de risco psicossocial do tipo familiar:

37. O princípio da integralidade da assistência no Sistema
Único de Saúde compreende:
A) um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos
B) a interligação de todos os níveis de complexidade da
assistência prestada à saúde dos indivíduos

A) pais separados e adoção
B) desagregação familiar e maus-tratos
C) adoção e dificuldade escolar
D) deficiência mental e situação sócio-econômica precária

C) o acesso igualitário aos serviços de saúde em todos os
níveis de assistência
D) a preservação da autonomia das pessoas na defesa de
sua integridade física e moral

32. O climatério acarreta repercussões clínicas sobre o
corpo da mulher. Algumas alterações ocorrem precocemente, ocasionando:

38. A instância colegiada do Sistema Único de Saúde responsável por avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes é:

A) dispareunia
B) fragilidade capilar
C) depressão
D) doenças cardiovasculares

A) o Conselho de Saúde
B) a Conferência de Saúde
C) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde
D) o Conselho Nacional de Saúde

33. Sob a ação hormonal, o endométrio sofre modificações estruturais cíclicas que constituem o ciclo:

39. Correlacione as etapas do exame físico no recém-nascido, à esquerda, com as suas respectivas descrições e
características, à direita:

A) circadiano
B) menstrual
C) hipotalâmico-hipofisário
D) ovulatório

1. Observações
gerais

34. Na administração dos serviços de enfermagem, princípios oriundos da Teoria Científica, como divisão do trabalho,
especialização dos profissionais e padronização de tarefas
são comumente encontrados. Dentre as limitações desta
teoria, o ponto mais crítico reside no seu aspecto:

2. Avaliação dos
sinais vitais
3. Avaliação neurológica
4. Avaliação das
genitálias

A) operacional
B) normativo
C) burocrático
D) mecanicista

( ) palpação da bolsa escrotal
( ) observação da atitude,
reatividade, choro, tônus, movimentos e reflexos
( ) verificação da temperatura axilar, pulso apical e freqüência respiratória
( ) verificação da postura e comportamento global do recém-nascido

A seqüência correta é:
A) 4 – 2 – 3 – 1
B) 4 – 1 – 2 – 3
C) 4 – 3 – 1 – 2
D) 4 – 3 – 2 – 1

35. Dentre as quatro formas de reposição de materiais apresentadas por Kurcgant, aquela que se caracteriza por reposição feita mediante ficha de débito do paciente junto ao
almoxarifado e à farmácia, que, por sua vez, encaminham
os materiais para a unidade, é denominada reposição:

40. No recém-nascido a termo, a temperatura corporal está
entre 36,5 e 37º C. A elevação da temperatura corporal —
hipertermia — pode ocorrer devido a:

A) por tempo
B) imediata por quantidade
C) por quantidade
D) por quantidade e tempo

A) coarctação da aorta
B) desidratação
C) polidramnia
D) prematuridade
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41. Considerando as modificações do muco cervical ao
longo do ciclo menstrual utilizadas como base do método
contraceptivo de Billings, a fase em que o muco, inicialmente esbranquiçado, turvo e pegajoso, vai se tornando a
cada dia mais elástico e lubrificante, semelhante à clara
de ovo, podendo-se puxá-lo em fio, é denominada:

45. Constitui-se atribuição do enfermeiro na Unidade de
Saúde da Família (USF):

A) ovulatória
B) pré-ovulatória
C) pós-ovulatória
D) anovulatória

C) planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pela equipe multiprofissional

42. Segundo a agenda de compromissos para a saúde
integral da criança e redução da mortalidade infantil, são
considerados eventos-sentinela as situações que:

46. É prevista a implantação da estratégia de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) nas Unidades Básicas de
Saúde como uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica. Considera-se como um dos itens
necessários à organização da implantação dessa estratégia a proporção máxima de um enfermeiro para até:

A) realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever qualquer tipo de medicação
B) participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da USF

D) realizar apenas assistência integral à infância e adolescência

A) necessitam ser incorporadas à rotina das equipes de
atenção básica, especialmente os serviços de saúde materno-infantil

A) 10 ACS
B) 20 ACS
C) 30 ACS
D) 40 ACS

B) não deveriam ocorrer, dadas as disponibilidades de conhecimento, recursos técnicos e de assistência em saúde

47. Cada Equipe de Saúde da Família, composta minimamente por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, deve ser responsável por, no máximo:

C) deveriam ser notificadas às autoridades sanitárias, dadas as disponibilidades de conhecimento, recursos técnicos e de assistência em saúde

A) 2.000 habitantes
B) 3.000 habitantes
C) 4.000 habitantes
D) 5.000 habitantes

D) deveriam ocorrer, dadas as disponibilidades de conhecimento, recursos técnicos e de assistência em saúde
43. A iniciativa “Hospital Amigo da Criança” visa estimular e
certificar as instituições que adotam práticas que favoreçam a:

48. Em relação à implementação da estratégia de saúde
da família, o órgão governamental responsável por garantir
infra-estrutura necessária ao funcionamento das equipes
de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas, é:

A) formação de grupos de apoio para puérperas portadoras do vírus HIV, permitindo que estas mulheres possam
expressar seus sentimentos
B) amamentação, mas ofereçam bicos artificiais ou chupetas para os recém-nascidos prematuros

A) o Conselho Nacional de Saúde
B) o Ministério da Saúde
C) a Secretaria Estadual de Saúde
D) a Secretaria Municipal de Saúde

C) amamentação sob livre demanda, não oferecendo nenhum alimento ou líquido além do leite materno, exceto
em casos indicados pelo médico

49. Para composição de Unidades Básicas de Saúde (UBS),
em centros urbanos que contam com apoio de equipes de
Saúde da Família, recomenda-se a proporção de uma UBS
para cada:

D) amamentação, oferecendo bicos artificiais ou chupetas
quando a nutriz necessita ser separada de seu filho

A) 12 mil habitantes
B) 15 mil habitantes
C) 17 mil habitantes
D) 20 mil habitantes

44. As ações em DST/HIV/AIDS voltadas para crianças
têm procurado, primordialmente:
A) diminuir o risco da transmissão vertical do HIV e da sífilis

50. O órgão governamental responsável por organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica,
de forma universal, dentro do seu território, incluindo as
unidades próprias e as cedidas das outras esferas é:

B) ampliar a oferta de exames sorológicos para os parceiros de gestantes adolescentes
C) diminuir os gastos decorrentes do fornecimento de fórmulas lácteas infantis

A) o Conselho Nacional de Saúde
B) o Ministério da Saúde
C) a Secretaria Estadual de Saúde
D) a Secretaria Municipal de Saúde

D) ampliar a oferta de leitos destinados ao tratamento de
crianças soropositivas
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