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PORTUGUÊS

Bola de cristal revela bom 2010 para cinema nacional

Vamos brincar um pouco de bola de cristal. Na minha,
começam a aparecer sinais de que o 2010 do cinema brasileiro
será ótimo, ao menos em termos de público. Com base em uma
lista de lançamentos do site Filme B, é possível arriscar que o
próximo ano será o segundo melhor do período da retomada,
logo abaixo de 2003, que registrou mais de 22 milhões de
espectadores para filmes nacionais.

Quais são os indícios? Primeiro,
claro, “Lula, o Filho do Brasil”, que estreia
em janeiro. Talvez o filme não chegue aos
10 milhões de espectadores desejado
pelo produtor Luiz Carlos Barreto. Mas
dá para dizer, sem medo de errar, que ele
quebrará o recorde de público da
retomada que hoje pertence a “Se Eu
Fosse Você 2”, que teve mais de 6
milhões de ingressos vendidos.

Até aí, foi fácil. Agora uma
previsão mais ousada: “Chico Xavier”, biografia do médium
mineiro com a assinatura de Daniel Filho, vai se aproximar da
casa dos 5 milhões de espectadores. De onde vem essa certeza?
Do sucesso de “Bezerra de Menezes”, filme modesto que levou
mais de 400 mil pessoas ao cinema apenas com seu chamariz
espírita, quase sem campanha de marketing.

Para finalizar, chuto outros quatro filmes que, a meu ver,
vão ultrapassar a barreira de 1 milhão de espectadores: “Quincas
Berro D’Água”, “Bruna Surfistinha”, “O Bem Amado” e “Tropa
de Elite 2”. Ou seja, seis filmes acima dessa marca – um a menos
que em 2003.

Minha bola de cristal só não consegue me dizer se 2010
será bom em termos de qualidade. Aí só Deus sabe. Nesse caso,
as previsões são retroativas. Só dá para afirmar que 2009 foi
decepcionante nesse sentido. Mas isso vai merecer um outro
post em breve.

Disponível em: http://colunistas.ig.com.br/ricardocalil/2009/12/08/bola-de-cristal-2010-sera-

otimo-para-o-cinema-nacional/. Acesso em 08/12/2009.

01 – De acordo com o autor 2010 será o ano do cinema brasileiro
porque:

A) lançará um filme que conta a história do presidente do Brasil;
B) o filme “Lula, o filho do Brasil” terá mais de 10 milhões de

espectadores;
C) serão lançados mais de seis filmes em 2010;
D) pela expectativa de público que deve ser maior que em 2003;
E) pela qualidade dos filmes que serão lançados.

Ricardo Calil

É crítico de cinema, redator-chefe da revista “Trip” e colaborador
da “Folha de S. Paulo”. Escreveu sobre filmes e outros assuntos
para o site NoMínimo, a revista “Bravo” e os jornais “Gazeta
Mercantil” e “Jornal da Tarde”, entre outros.

02 – Conforme o tom do texto, a boa previsão para o filme
biográfico “Chico Xavier” se deve ao motivo de que:

A) sua história é admirada por milhares de seguidores da
doutrina espírita;

B) uma grande campanha de marketing foi feita pelo diretor
Daniel Filho;

C) um filme empreitado por um diretor como Daniel filho não se
pode perder;

D) há um grande chamariz por ser de temática espírita;
E) baseado noutro filme do mesmo tema que levou mais de 400

mil pessoas aos cinemas, estima-se que este leve muito mais
gente.

03 – O autor do texto diz que “foi fácil” até determinada previsão
e que nas próximas “vai ousar”. Isso se dá porque:

A) o tema do primeiro filme é demasiado importante para os
espectadores em relação aos demais;

B) é mais fácil prever uma estimativa de números de
espectadores de filmes com temáticas mais comuns do que
aquelas envolvendo assuntos relativos à religiosidade do
povo;

C) o diretor de “Lula, o filho do Brasil” tem um nome mais
relevante no cinema que o do filme “Chico Xavier”;

D) um se trata de uma biografia autorizada e o outro de uma
autobiografia;

E) o primeiro quebrará o recorde de outro filme já estabelecido
no mundo da sétima arte.

04 – Quando o autor do texto afirma “um a menos que em
2003”, referindo-se ao total de filmes para 2010, ele sugere que:

A) o menor índice de filmes implicará em perda de audiência em
2010;

B) que o número 1 milhão corresponderá ao valor de bilheteria
em 2010;

C) mesmo com um número menor de filmes, isso não implicará
menor número de público para 2010;

D) apenas um filme em 2003 não ultrapassou a marca de 1 milhão
de espectadores;

E) somente filmes de 2010 ultrapassarão a marca de 1 milhão de
reais.

05 – Na opinião do autor do texto “2009 foi decepcionante”
pois:

A) produziu poucos filmes em relação a 2003 e 2010;
B) os filmes de 2009 não tiveram bons diretores e produtores

como Daniel Filho e Luiz Carlos Barreto;
C) não obteve um bom número de público como houve em 2003

e 2010;
D) as previsões retroativas a 2009 já previam o fracasso dos

filmes;
E) não houve incentivo por parte das leis de incentivo à cultura

já que não havia nenhum filme importante sendo rodado,
como é o filme sobre Lula.
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06 – O artigo “o” destacado no texto faz uma realização anafórica
com a entidade abaixo relacionada:

A) bola de cristal;
B) cinema brasileiro;
C) ano;
D) film B;
E) espectador.

07 – O pronome pessoal “ele” em negrito e sublinhado no texto
faz uma retomada de:

A) Luiz Carlos Barreto;
B) Lula;
C) Se Eu Fosse Você 2;
D) Lula, o Filho do Brasil;
E) Chico Xavier.

08 – Na frase “De onde vem essa certeza?”, o pronome
demonstrativo essa refere-se cataforicamente a:

A) certeza;
B) sucesso;
C) filme;
D) chamariz;
E) campanha.

09 – Nas frases “Aí só Deus sabe” e “Nesse caso, as previsões
são retroativas”. Os termos destacados fazem uma referência
anafórica a:

A) se 2010 será bom em termos de qualidade;
B) minha bola de cristal;
C) previsões retroativas;
D) se 2010 terá mais espectadores;
E) se 2010 venderá mais filmes.

10 – Na frase “Minha bola de cristal só não consegue me dizer
se 2010 será bom em termos de qualidade”, o termo em destaque
tem função de:

A) índice de indeterminação do sujeito;
B) objeto direto;
C) agente apassivador;
D) preposição condicional;
E) conjunção integrante de uma oração subordinada.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – Sobre a política do município de Cuitegi, todos os ilustres
abaixo já exerceram o papel de prefeito(a) da cidade, EXCETO :

A) Maria Evanisia Paulino e silva
B) Guilherme Cunha Madruga
C) Januario Soares dos Santos
D) Antonio Paulino Filho
E) Ednaldo Paulo Lino

12 – Todo cidadão que nasce em uma cidade, naturalmente, é
chamado por um gentílico correspondente. Neste caso, quem
nasce em Cuitegi é:

A) cuitegiense
B) cuitegense
C) cuitegiano
D) cuitegieniense
E) cuitense

13 – Todos os municípios abaixo citados fazem divisa com
Cuitegi, EXCETO :

A) Guarabira
B) Borborema
C) Alagoinha
D) Pilõezinhos
E) Pilões

14 – Conforme estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em 2009, a estimativa da
população do município de Cuitegi corresponde a:

A) 05.824 habitantes
B) 07.243 habitantes
C) 09.473 habitantes
D) 10.124 habitantes
E) 11.935 habitantes

15 – Cuitegi faz parte, geograficamente, de uma mesorregião
do estado da Paraíba formada por 66 municípios denominada:

A) Sertão Paraibano
B) Borborema
C) Agreste Paraibano
D) Mata Paraibana
E) Guarabira

16 – É sabido que em todo município sempre há algo que o
vangloria devido a presença de milhares de pessoas que são
atraídas em uma determinada época, data ou temporada do ano
para comemorar os festejos religiosos. Em Cuitegi não é
diferente, anualmente, as pessoas comparecem durante uma
semana para comemorar a festa de Santos Reis que ocorre no
mês de:

A) janeiro
B) fevereiro
C) julho
D) outubro
E) dezembro

17 – Um fato curioso na cidade de Cuitegi é que Santos Reis
não é oficialmente o padroeiro da cidade, apesar da tradicional
festa que se comemora no município. Religiosamente, o(a)
padroeiro(a) da cidade é:

A) Nossa Senhora da Luz
B) São Sebastião
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C) São Francisco
D) Santo Antônio
E) Nossa Senhora do Rosário

18 – Recentemente, o Governo do Estado da Paraíba apresentou
um projeto à população paraibana, pegando carona em um
audacioso projeto que será financiado pelo Governo Federal,
que pode ser, de vez, a inclinação ascendente da economia
paraibana para os próximos anos. Trata-se da instalação do
“Porto de Águas Profundas” a ser implantado na cidade de:

A) Cabedelo
B) Mataraca
C) Lucena
D) Pitimbú
E) João Pessoa

19 – Associe entre os nomes abaixo os pontos turísticos com as
cidades a que pertencem e assinale a alternativa correta.

( 1 )Pinturas Rupestres
( 2 )Cruz da Menina
( 3 )Roliúde Nordestina (letreiro)
( 4 )Pico do Jabre
( 5 )Vale dos Dinossauros

(    )Patos
(    )Maturéia
(    )Sousa
(    ) Ingá
(    )Cabaceiras

A sequência correta é:

A) 4, 2, 5, 1, 3
B) 2, 4, 5, 3, 1
C) 3, 4, 5, 2, 1
D) 2, 4, 1, 3, 5
E) 2, 4, 5, 1, 3

20 – Todos os artistas abaixo citados são paraibanos, EXCETO:

A) Chico César
B) Zé Ramalho
C) Elba Ramalho
D) Alcymar Monteiro
E) Renata Arruda

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – Você tem em sua Unidade de Saúde um casal de hansenianos
refratário a tratamentos e com doença ativa. Que orientação
deve ser dada com respeito ao afastamento de seus filhos
pequenos que coabitam a mesma residência?

A) devem ser afastados após ser completado seu esquema
vacinal.

B) devem se afastar dos pais após 01 ano de vida.

C) devem se afastar dos pais ao nascimento.
D) devem se afastar após 07 dias de vida.
E) devem ser afastados após 18 meses de vida.

22 – Para que um paciente passe a ser tratado no Programa
DST/AIDS, deve-se ter confirmada sua patologia pelo exame:

A) físico e radiológico.
B) laboratorial e radiológico.
C) de urina.
D) de sangue.
E) clínico e laboratorial.

23 – Após ser vacinada com três doses da vacina DTP no
primeiro ano de vida, uma criança deverá receber reforço desta
vacina:

A) nove meses após a 3ª dose.
B) um ano após a 1ª dose.
C) um ano após a 3ª dose.
D) dois anos após a 1ª dose.
E) seis meses após a 3ª dose.

24 – A conservação da vacina antipólio oral deve ser mantida
em conservação, a nível local, sob que temperatura específica?

A) -2  e -5º C.
B) -3 e  -8º C.
C) +8 e +10º C.
D) +2 e +8º C.
E) 0º e 2º C.

25 – Que cuidados devem ser prestados a um cliente que se
apresente com a pele muito suja, durante o processo de
vacinação?

A) limpeza cutânea com mercurocromo.
B) limpeza cutânea com timerosol.
C) limpeza cutânea com álcool.
D) limpeza cutânea com água e sabão.
E) limpeza cutânea com éter etílico.

26 – ¨Ocorrência habitual de entidade nosológica ou de
agente etiológico infeccioso em determinada área geográfica¨.
Esta definição se aplica ao conceito de:

A) endemia.
B) epidemia.
C) surto.
D) pandemia.
E) profilaxia.

27 – Qual deve ser o volume máximo de uma injeção
intramuscular no músculo deltóide?

A) 07 ml
B) 4,5 ml
C) 05 ml
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D) 10 ml
E) 02 ml

28 – Em que consiste a alimentação por GAVAGEM ?

A) aspiração de conteúdo gástrico.
B) lavagem estomacal via sonda.
C) administração de alimentos por sonda.
D) retirada de líquidos da cavidade peritoneal.
E) colheita de líquido cefalorraquidiano.

29 – Qual a quantidade de líquido a ser introduzido no intestino
ao se aplicar um clister?

A) 100 ml
B) 150 ml
C) 250 ml
D) 350 ml
E) 500 ml

30 – Qual o volume urinário normal no ser humano adulto a ser
eliminado em 24 horas?

A) de 3000 a 3500 ml.
B) de 2000 a 2500 ml.
C) de 1000 a 1200 ml.
D) de 1200 a 1500 ml.
E) de 750 a 1000 ml.

31 – Quando fazemos referência ao balanço hídrico de um
paciente, estamos nos referindo a:

A) os líquidos administrados por via oral, apenas.
B) relação entre os líquidos administrados e os líquidos

eliminados.
C) quantidade de líquidos eliminados pelas fezes nas 24 horas.
D) o movimento dos líquidos centrifugados em laboratório.
E) quantidade de sucos ingeridos pelo paciente em sua dieta

normal.

32 – Na aferição da temperatura axilar, a quantidade mínima de
tempo que o termômetro deve permanecer na axila do paciente
é:

A) de 1 a 2 minutos.
B) de 3 a 7 minutos.
C) de 5 a 10 minutos.
D) não importa o tempo, desde que se afira corretamente a

temperatura após o uso.
E) de 30 segundos a 01 minuto.

33 – Relacione o tipo de posição do paciente com o exame para
o qual tal posição está indicada?

1. Litotômica
2. Genupeitoral
3. Decúbito dorsal
4. Decúbito ventral

(    )Exame proctológico.
(    )Exame torácico posterior.
(    )Exame abdominal.
(    )Exame ginecológico.

Marque a sequência correta:

A) 1, 2, 3 e 4.
B) 4, 2, 3 e 1.
C) 2, 4, 3 e 1.
D) 2, 3, 4 e 1.
E) 3, 1, 2 e 4.

34 – A equidade é um dos princípios orientadores do SUS, mas
ainda é uma meta distante a ser atingida na realidade brasileira,
principalmente devido a:

A) acesso restrito às práticas preventivas de saúde, a despeito
das atividades desenvolvidas pelas  equipes de estratégias
de saúde.

B) existir parcialidade nas políticas de acesso aos medicamentos.
C) o acesso difícil da população aos serviços de saúde.
D) o acesso difícil da população de cor aos serviços de saúde.
E) existir primariamente serviços de atendimento primário.

35 – Os princípios de universalização, integralidade e
hierarquização norteiam as atividades desenvolvidas pelo SUS.
Em que tais princípios implicam, no que se refere aos cidadãos?

A) na utilização de níveis hierarquizados de atenção e promoção
à saúde.

B) na distribuição desigual de atividades de promoção da saúde
aos cidadãos.

C) na acessibilidade restrita aos usuários residentes próximo
às estruturas de saúde.

D) na necessidade de contribuição comprovada à Previdência
Social para que se tenha acesso às estruturas de saúde.

E) na necessidade de complementação e suplementação
financeira dos custos das atividades de saúde em geral.

36 – Qual das leis abaixo foi a responsável pela implementação
do Sistema nacional de Saúde?

A) 1.243.
B) 5.692.
C) 6.229.
D) 537.
E) 2.378.

37 – Qual dos atos jurídicos abaixo são responsáveis pela
garantia do direito do cidadão à saúde e esta como um dever do
estado para com sua população?

A) Lei 2.378 e Decreto-lei nº165/97.
B) Constituição Federal/88 e Lei 8.080/90.
C) Parecer técnico 334/98 e portaria ministerial de 06/2004.
D) Emenda constitucional nº 03 de 23 de abril de 1999.
E) Lei nº35 de 29/06/1996.
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38 – Calcule em microgotas por minuto o número necessário
para infundir 600 ml de solução de Ringer em oito horas em
determinado paciente sob seus cuidados.

A) 23 gotas/minuto.
B) 75 gotas/minuto.
C) 45 gotas/minuto.
D) 16 gotas/minuto.
E) 65 gots/minuto.

39 – Qual das alternativas abaixo corresponde ao dispositivo
pelo qual se regulamentou o exercício da enfermagem no Brasil?

A) Parecer 97/70.
B) Parecer 233/70.
C) Lei 7.498/86.
D) Lei 3.297/70.
E) Decreto-lei nº02/70.

40 – Ao exercer suas funções, uma enfermeira realiza
procedimento sem atender às normas de assepsia adequadas.
Em caso de infecção devido a tal procedimento tecnicamente
deficitário, a profissional estará incorrendo em:

A) negligência.
B) imprudência.
C) imperícia.
D) crime doloso.
E) deficiência técnica profissional.


