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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

 SÃO JOSÉ DA SAFIRA - MG 

Processo Seletivo Público nº 01/2017 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargo Pretendido 

ENFERMEIRO ESF 

 

Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, 

carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados no envelope plástico fornecido na 
entrada.    Deverá ficar sobre a mesa apenas LÁPIS, BORRACHA, CANETAS E DOCUMENTO DE 
IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade; 
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal; 
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos.  
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala; 
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais; 
11. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para sua Folha de Rascunho 

e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta; 
12. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO haverá 2ª 

via; 
13. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
14. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma 

resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
15. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências. 
16. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
17. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
18. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
19. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de prova; 
20. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas; 
21. O gabarito bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 

horas do dia 18/09/2017; 
22. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.  

 

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. O objetivo da Emenda constitucional Nº 29 é: 
 
a) Assegurar o financiamento das ações e serviços de saúde. 
b) Regulamentar a descentralização da gestão da saúde básica. 
c) Regulamentar o processo de regionalização da assistência à saúde. 
d) Aprovar o Pacto pela Saúde. 
 
2. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao SUS (Sistema Único de Saúde): 
 
a) Possui como princípios a universalidade, a igualdade e a participação social. 
b) Integra um conjunto de ações e serviços públicos de saúde organizados em redes 

hierarquizadas e verticalizadas. 
c) Regulamentado pela lei orgânica 8080/90. 
d) Composto por um conjunto de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação 

da saúde. 
 
3. Todos os pacientes com infecção grave, pacientes selecionados com infecção 
moderada, mas que tenham complicações e qualquer paciente incapaz de seguir o 
tratamento fora do hospital, por razões psicológicas ou sociais, devem ser 
inicialmente hospitalizados. Pacientes que não se encaixam em nenhum desses 
critérios, mas que não conseguem melhorar com a terapia fora do hospital, também 
devem ser hospitalizados. A classificação das feridas dependem do grau e da 
gravidade da infecção. Associe a primeira com a segunda coluna de acordo com o 
grau e a Gravidade. 
 
1) Pedis 1 
2) Pedis 2 
3) Pedis 3 
4) Pedis 4 

 
( ) Infecção local envolvendo a pele e o tecido subcutâneo 
( ) Temperatura acima de 38° ou abaixo de 36° Celsius 
( ) Sensibilidade, dor e calor no local 
( ) Infecção local, sem nenhum sinal de resposta inflamatória sistêmica, envolvendo 
abscesso, fascite. 
 
a) 2, 3, 4, 1; 
b) 2, 1, 4, 3;  
c) 2, 4, 1, 3; 
d) 3, 4, 1, 2. 
 
4. São valores normais para a frequência respiratória, EXCETO: 
 
a) 40 a 60 incursões respiratórias por minuto – RN prematuro; 
b) 30 a 35 incursões respiratórias por minuto – Recém Nascido; 
c) 16 a 22 incursões respiratórias por minuto – 15 anos; 
d) 16 a 18 incursões respiratórias por minuto – Adulto. 
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5. O programa de controle de infecções hospitalares é um conjunto de ações 
desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima 
possível da incidência e da gravidade de infecções hospitalares. Relacionado aos 
conceitos e critérios diagnósticos das infecções hospitalares é CORRETO afirmar: 
 

a) É a infecção que está associada com a complicação da infecção do paciente presente 
na sua admissão. 

b) É a infecção em incubação desde a admissão do paciente. 
c) É a infecção constatada no RN não associadas a rotura de bolsa anterior a 24 horas.   
d) É a infecção constatada no RN de mãe portadora de sífilis. 

 
6. Os artigos críticos devem ser submetidos à esterilização. Os artigos 
considerados críticos são: 
 

a) Endoscópios; 
b) Roupas utilizadas em grandes queimados;  
c) Termômetros; 
d) Pratos e talheres. 
 
7. A insuficiência renal é a progressiva deteriorização progressiva e irreversível da 
função deste órgão, o que leva o corpo a fracassar na capacidade de manter o 
equilíbrio metabólico e eletrolítico. É considerada a maior causa da insuficiência 
renal crônica: 
 

a) Pielonefrite crônica; 
b) Medicações e agentes tóxicos; 
c) Diabetes Mellitus;   
d) Hipertensão arterial. 

 
8. A vida humana depende da troca sistemática de gases realizada pelos pulmões, 
que ocupam a caixa torácica. Existem muitos músculos que auxiliam no movimento 
respiratório, chamados músculos acessórios da respiração. Relativo ao processo 
respiratório é INCORRETO afirmar: 
 

a) A tosse é um mecanismo fisiológico de limpeza das vias aéreas e não deve ser 
abolida. 

b) A administração de oxigênio à pessoa com enfisema é feita sempre que necessária, 
quando o paciente demonstra comprometimento respiratório. 

c) O enfisema é uma doença crônica irreversível, caracterizada pela obstrução brônquica 
e distensão alveolar. 

d) No nariz o ar é purificado e aquecido, depois passa pela faringe, laringe, traqueia, 
brônquios e bronquíolos onde é realizada a troca gasosa entre o oxigênio e gás 
carbônico. 

 
9. O diabetes gestacional é um dos agravos de risco para uma gestação. Os valores 
de glicemia de jejum e do teste de tolerância à glicose que determinam o 
diagnóstico de diabetes gestacional são: 
 

a) Maior ou Igual a 126 e 200 mg/dl;    
b) Maior ou igual a 199 e 240 mg/dl; 
c) Maior ou igual a 126 e 240 mg/dl; 
d) Maior ou igual a 200 e 240 mg/dl. 
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10. Uma das afecções dermatológicas frequentes na pediatria é dermatite 
seborreica. Sobre tal afecção é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) É de causa desconhecida, não é de natureza alérgica. 
b) Provavelmente ocorre pela disfunção das glândulas sebáceas. 
c) O tratamento é feito removendo mecanicamente as escamas com a ajuda da umidade 

durante o banho com a ajuda de um pente.  
d) Utiliza-se antibióticos e antifúngicos em caso de infecção secundária. 
 
11. A sífilis congênita é considerada como verdadeiro evento marcador da 
qualidade de assistência à saúde materno-fetal e quanto mais recente a infecção 
materna, maior o risco de comprometimento fetal. Com relação aos testes 
sorológicos para sífilis, assinale a alternativa ERRADA: 
 

a) Os testes não treponêmicos, como o VDRL, são testes qualitativos e quantitativos e 
devem ser utilizados para a triagem e monitoramento da infecção. 

b) Tanto os testes treponêmicos quanto os não treponêmicos são confirmatórios de sífilis 
recente. 

c) Os testes não treponêmicos tendem a negativação após o tratamento e por isso são 
utilizados no seguimento. 

d) Os testes treponêmicos são testes mais específicos utilizados para confirmar a 
infecção treponêmica e os anticorpos específicos podem permanecer detectáveis 
indefinidamente, podendo significar uma infecção anteriormente tratada. 
 

12. A tuberculose ainda hoje constitui um grave problema para a saúde pública. 
Relativo ao tratamento da tuberculose, marque a alternativa CORRETA: 
 

a) Não se conhecem todos os efeitos das drogas contra a TB sobre o feto. Quando 
possível, evitar o uso na gestante no primeiro e segundo trimestres da gestação para 
impedir os possíveis efeitos tóxicos destes medicamentos para o feto. 

b) As gestantes com suspeita de TB não podem fazer o teste tuberculínico e nem a 
radiografia de tórax. 

c) O esquema atual para todos os casos novos de tuberculose é o esquema 
R(rifampicina), H(isoniazida), Z(pirazinamida) e E(etambutol). 

d) A infecciosidade do recém nascido torna-se desprezível quando a gestante, no 
momento do parto, está abacilífera ou em uso de tuberculostáticos pelo menos há três 
meses.  
 

13. O câncer de colo de útero constitui uma preocupação para as equipes da 
Atenção Básica à saúde, sendo um dos tipos de neoplasia que pode ser facilmente 
debelada se realizado o diagnóstico na fase inicial. Daí a necessidade de maior 
conscientização das mulheres quanto à importância dos exames preventivos 
regulares. Em relação a colpocitologia oncótica durante a gestação, podemos 
AFIRMAR que: 
 
a) O rastreamento de câncer de colo de útero deve ser realizado até o sétimo mês e a 

coleta de material deve ser realizada tanto na ectocérvice quanto na endocérvice. 
b) O rastreamento de câncer de colo de útero está contraindicado nas gestantes. 
c) O rastreamento de câncer de colo de útero deve ser realizado a partir do segundo mês 

de gestação coletando material da ectocérvice e da endocérvice. 
d) O rastreamento de câncer de colo de útero deve ser feito preferencialmente até o 

sétimo mês e a coleta de material da endocérvice não deve ser realizada. 
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14. Relativo à terapia antirretroviral é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) A terapia inicial deve ser composta pela combinação de pelo menos três drogas 

antirretrovirais em crianças.  
b) A terapia antirretroviral deve ser individualizada e cuidadosamente planejada em 

conjunto com o paciente com o objetivo de maximizar a adesão aos esquemas 
terapêuticos indicados. 

c) Um dos parâmetros laboratoriais de sucesso na terapia antirretroviral é a redução da 
carga viral superior a 1 log após três semanas de tratamento. 

d) A mudança na terapia antirretroviral está indicada nas situações de intolerância, 
toxicidade e falha terapêutica. 
 

15. As plantas medicinais são aquelas que exercem ação terapêutica, utilizadas 
tradicionalmente desde a antiguidade por diversos povos de todo o mundo. O 
Ministério da Saúde faz algumas recomendações quanto a sua utilização. Leia as 
alternativas que seguem e marque a opção CORRETA. 
 
I. É fundamental analisar o local do cultivo, a forma da coleta e o armazenamento das 

plantas medicinais. 
II. Como diversas plantas medicinais usadas na medicina popular ainda não foram 

suficientemente pesquisadas e seus efeitos não são totalmente conhecidos, 
recomenda-se a orientação de um profissional de saúde. 

III. Evitar fazer uso da mesma espécie por tempo prolongado. Quando não for observada 
a melhora dos sintomas, recomenda-se procurar um médico para definição do 
diagnóstico clínico e análise do tratamento. 

 
a) Somente as alternativas I e II estão corretas; 
b) Somente a alternativa III está correta; 
c) As alternativas I, II e III estão corretas; 
d) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

 
16. São considerados fatores de risco para diabetes mellitus, EXCETO: 
 
a) Deposição periférica de gordura corporal. 
b) História familiar de diabetes mellitus em parentes de primeiro grau. 
c) Síndrome dos ovários policísticos; sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso 

na gestação.  
d) Crescimento fetal excessivo, polidrâmnio, hipertensão na gravidez. 

 
17. Constitui atividade privativa do enfermeiro na equipe de enfermagem, EXCETO: 
 
a) A direção do serviço de enfermagem em instituições de saúde e de ensino públicas, 

privadas e a de prestação de serviço.  
b) Os cuidados aos pacientes com risco de morte. 
c) Integrar a equipe e promover ações de educação em saúde. 
d) A prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde. 
 
 
 
 



Prova de Enfermeiro ESF 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 01/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA - MG.    - 6 - 

18. Leia as alternativas que seguem e assinale a resposta sequencialmente 
CORRETA. 
 
I. O Estado deve garantir ações e serviços necessários a toda a população, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.  
II. O Estado deve garantir espaços que permitam o envolvimento da sociedade no 

processo de formulação e implantação da política de saúde. 
III. Deve ser garantido um conjunto de ações e serviços que supram as necessidades de 

saúde da população e apresentem elevada capacidade de resposta aos problemas 
apresentados, organizados e geridos pelos diversos municípios e estados brasileiros.  

IV. Os cidadãos têm direito ao acesso a um conjunto articulado e contínuo de ações e 
serviços resolutivos, preventivos e curativos, individuais e coletivos, de diferentes 
complexidades e custos, que reduzam o risco de doenças e agravos e que 
proporcionem o cuidado à saúde.  

 
a) Universalidade, participação social, descentralização, integralidade. 
b) Integralidade, universalidade, participação social e descentralização. 
c) Integralidade, participação social, descentralização e universalidade. 
d) Descentralização, participação social, integralidade e universalidade.  
 
19. O uso de indicadores é muito importante no planejamento das ações de saúde. 
Aquele que determina o número de casos novos de uma determinada doença, em 
população e período determinado, constitui: 
 
a) Taxa de letalidade; 
b) Coeficiente de letalidade; 
c) Coeficiente de incidência; 
d) Taxa de prevalência. 

 
20. A reforma sanitária constitui um marco na política de saúde nacional. 
Constituem condicionantes desta reforma, EXCETO: 
 
a) Golpe militar de 1964; 
b) Abertura econômica para o capital estrangeiro; 
c) Regionalização; 
d) Desarticulação da participação social. 

 
 

PROVA DE PORTUGUÊS 
 

A Grande lição do grande irmão 
 

Explode no mundo a violência: terror, sequestro, assaltos, assassinatos, corrupção, 
tortura, humilhação, fome, dor, violência disseminada, compartilhada, globalizada. 
Enquanto isso, nas TVs de todo o mundo, busca-se emoldurar a realidade a partir de uma 
visão fortemente dominada pela “dança” dos índices de audiência. Pelo menos esta é a 
justificativa para a repetição incessante de fórmulas e clichês desgastados, que sempre 
voltam apresentados como novidade pelos programadores e concessionários das várias 
redes de tv. 

A moldura preferida no momento é o reality show, formato que chegou em nossa 
casa após ganhar fama internacional. Batizado com nomes sugestivos como Big Brother, 
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Casa dos Artistas e No Limite, o reality show oferece como produto básico satisfazer o 
desejo dos telespectadores com cenas de exibicionismo e autoflagelo. Some-se a isto a 
capacidade do participante ao eliminar seus adversários da competição e, 
consequentemente, ter sua grande chance de experimentar mais do que os quinze 
minutos de fama já conquistados. 

Ora, que tipo de realidade é esta em que o excitante é ver o outro em situações 
muitas vezes constrangedoras, como ir ao banheiro diante de câmeras ou “pedir a 
cabeça” de uma pessoa por quem se criou afeição? Por estranho que possa parecer, a 
lógica dessa (re)criação remete à das lutas entre os gladiadores na Roma antiga, uma 
espécie de gameshow em que os participantes eram guiados por duas necessidades 
básicas: eliminar o adversário e exibir-se para saciar uma plateia ávida por emoções 
baratas e bizarras. Tanto na arena de ontem, quanto na telinha de hoje, o vencedor 
continua sendo aquele que consegue eliminar seus adversários mais rapidamente; e o 
público segue experimentando o prazer de ver o sofrimento alheio, seja com o sangue 
que outrora jorrava da espada, seja com a superexposição, a delação e outros 
ingredientes resultantes dos mais baixos sentimentos, nessa modalidade pós-moderna de 
combate entre iguais. 

Se compararmos o que nos oferece a arena pós-moderna do Big Brother dos 
nossos dias - sexo, mentiras e traição - com a mensagem do grande irmão de George 
Orwell, em 1984? Seríamos todos reféns de um voyeurismo do qual não conseguimos 
escapar, condenados a nos manter eternamente divididos entre atores e observadores da 
nossa própria indiferença ante a violência que acomete outros indivíduos, outras famílias, 
outros povos? 

Parece que o grande irmão de Orwell, aquele que, na contramão dos atuais Big 
Brothers, suscitou tanta discussão sobre nossos medos em relação à invasão da 
privacidade, pode nos permitir compreender mais da realidade atual do que inspirar a luta 
pela audiência na TV. 

[...] 
Afinal, enquanto seguimos negando às crianças e jovens conteúdo alternativo à 

sórdida e fétida fórmula baseada em sexo e violência na TV, estaremos condenados a 
produzir sujeitos hedonistas, reféns do consumismo e capazes de atitudes de total 
alheamento em relação ao outro. 

[...] 
Doravante, quando na hora do almoço ou jantar os jornais nacionais exibirem sem 

pudor nossos cadáveres, seria prudente pensarmos noutra lição deixada por Orwell: sim, 
é possível escapar das armadilhas do grande irmão. Caso contrário, corremos o risco de, 
no próximo capítulo do nosso reality show particular sermos os protagonistas das cenas 
de violência que a TV expõe diariamente e que, por enquanto, tocam apenas 
momentaneamente nossos sentimentos, pois, afinal, dizem respeito somente aos outros. 

Quanto ao possível engajamento da TV no tão falado esforço pela paz mundial, 
não basta meia dúzia de filmetes de 15 segundos ou dúzia e meia de “artistas” com 
sorriso de creme dental pronunciando palavras insossas. Talvez o que ninguém da TV 
ousa dizer é que esse movimento depende de outros fatores. Primeiro, do discernimento 
dos patrocinadores que, por hora, fomentam tudo que é produzido e cheire a pontos na 
audiência; segundo, dos criadores que têm buscado reinventar em muitos programas as 
relações humanas tendo como base a intriga, a trapaça, a traição, a superexposição da 
intimidade. E, finalmente, do público que, infelizmente, seja falta de opção ou preferência, 
depois de secar as lágrimas sobre o sangue derramado do último sequestrado, do último 
assassinado, do último Celso Daniel, da última vítima do terrorista-bomba, do último bebê 
morto por desnutrição, não cansa de aplaudir as novas arenas e nossos quase modernos 
gladiadores. 
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BEZERRA, Wagner  
Vocabulário:  
Hedonista: Seguidor do hedonismo, século XXI. É a doutrina que considera que o 

prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e fim da vida moral.  
Orwell: Referência ao grande irmão do livro 1984, de George Orwell.  
 

21. O texto lido caracteriza-se como argumentativo. Levando em consideração que 
nesse tipo de texto predomina um ponto de vista, a defesa de uma ideia, é 
CORRETO afirmar que a ideia central do texto é: 
 

a) As tvs procuram demonstrar a realidade no intuito de reforçar uma concepção  
evidenciada de acordo com os índices de audiência. 

b) A violência em que se encontra o mundo é mascarada por programações que incitam 
valores de conduta e fraternidade. 

c) Que tudo que acontece na tv é reflexo do que o mundo oferece. 
d) Que os gladiadores se repetem hoje nas telinhas do povo brasileiro.  
 
22. No início do texto, os autores exploram uma oposição, sendo ela: 
 

a) A realidade nua e crua da violência e essa realidade transformada e apresentada no 
quadrilátero da telinha da TV. 

b) A realidade da violência desmedida na sociedade em relação à violência programada 
nas arenas. 

c) A realidade da violência e sutilidade da relação entre as pessoas neutralizando o real. 
d) A violência gerada por pessoas adeptas às programações de reality show. 

 
23. Ainda em relação à questão anterior, a palavra ou expressão que marca essa 
oposição é: 
 

a) Enquanto isso; 
b) A partir; 
c) Pelo menos; 
d) Some-se a isto. 

 
24. Uma outra oposição apresentada que justifica a tese é: 
 

a) Terror / corrupção; 
b) Reality show / Big Brother; 
c) Desgastados / novidade; 
d) Baratas / bizarras. 
 
25. Em “Pelo menos, esta justificativa (...)”, o pronome esta se remete a: 
 

a) “Explode no mundo a violência: terror, sequestro, assaltos, assassinatos, corrupção, 
tortura, humilhação, fome, dor, violência disseminada, compartilhada, globalizada.” 

b) “(...)busca-se emoldurar a realidade a partir de uma visão fortemente dominada pela 
“dança” dos índices de audiência.” 

c) “(...) como novidade pelos programadores e concessionários das várias redes de tv.” 
d) “A moldura preferida no momento é o reality show, formato que chegou em nossa casa 

após ganhar fama internacional.” 
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26. No primeiro parágrafo a tese do texto é generalizada. Já no segundo parágrafo 
ela é particularizada. Em que consiste essa particularização? 
 

a) Na fama dos artistas das tevês; 
b) Na fama internacional das diversas programações; 
c) Na evidência aos telescpectadores; 
d) Na programação dos reality shows.  
 
27. Os autores fazem a relação entre o reality show com a arena antiga no intuito 
de: 
 
a) Apresentar divergência entre os tipos de programações. 
b) Apresentar uma visão antagônica entre os mesmos. 
c) Apresentar os tipos diferentes de públicos existentes. 
d) Apresentar uma similaridade entre os mesmos. 

 
28. No trecho “Doravante, quando na hora do almoço ou jantar os jornais nacionais 
exibirem sem pudor nossos cadáveres, (...)”. A MELHOR expressão que pode ser 
substituída pela palavra destacada sem perder seu sentido é: 
 
a) “Sendo assim”; 
b) “De agora em diante”; 
c) “Em contra partida”; 
d) “Sem sombra de dúvida”. 

 
29. Observe os pronomes relativos nos trechos abaixo: 
 
I. “uma espécie de gameshow em que os participantes eram guiados por duas 

necessidades básicas:” 
II. “a repetição incessante de fórmulas e clichês desgastados, que sempre voltam 

apresentados como novidade pelos programadores e concessionários das várias 
redes de tv.” 

III. “, o vencedor continua sendo aquele que consegue eliminar seus adversários mais 
rapidamente;” 

IV. “ante a violência que acomete outros indivíduos, outras famílias, outros povos? 
 
De acordo com a função sintática dos pronomes relativos, o que difere dos demais 
está: 
 
a) No item I; 
b) No item II; 
c) No item III; 
d) No item IV. 

 
O Caminho da Vida 

 
           O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. 

A cobiça envenenou a alma dos homens... levantou no mundo as muralhas dos 
ódios... e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e morticínios. 

Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A 
máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria. 
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Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e 
cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. 

Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de 
inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência 
e tudo será perdido. 

(O Último discurso, do filme O Grande Ditador) 

 
30. “Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos.” O verbo destacado é: 
 
a) Transitivo direto e indireto; 
b) Transitivo direto; 
c) Transitivo indireto; 
d) Intransitivo. 

 
31. “mas nos sentimos enclausurados dentro dela.” O processo de formação da 
palavra destacada é o mesmo em todas abaixo, EXCETO: 
 

a) Desvalorizados; 
b) Enlouquecidos; 
c) Envaidecidos; 
d) Desalmado. 
 
32. Observe a tirinha abaixo: 
 

 
O emprego do porque no segundo balão do primeiro quadrinho se dá, 
CORRETAMENTE, pelo mesmo motivo que: 
 
a) Não sei porque ninguém me disse antes. 
b) Tem sempre aquele porque que preocupa. 
c) Vamos logo porque já está tarde. 
d) Não sei porque ela não ligou.  
 
33. O verbo dizer no segundo quadrinho é: 
 
a) Transitivo direto; 
b) Transitivo indireto; 
c) Transitivo direto e indireto; 
d) Intransitivo. 

 
 
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=tirinha%20do%20hagar&source=images&cd=&cad=rja&docid=dhXEZUk1So-wyM&tbnid=DPwB8BI2-o_ktM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lucianopinheiro.net/portal/?q=comment/reply/11&ei=BIQJUvuWCYiQ9gT31YCAAQ&psig=AFQjCNF7VyG8n-W6M_uFADjHOvl-e-CMoA&ust=1376441712331160
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34. De acordo com a nova gramática oficial, a acentuação está INDEVIDA em: 
 
a) Açúcar – júri – chapéu – balaústre; 
b) Carretéis – heróico – fôrma – rói; 
c) Anéis – álbum – espécie – fé; 
d) Anzóis – viúva – céu – órfã. 

 
Carta a uma jovem poeta 

 
“O Homem é um deus quando sonha e um mendigo quando pensa.” 

 
No princípio é o sonho. E, depois dele – mas implicando-o, necessariamente 

–, é o contato, o contraste e o confronto com a estranheza das coisas. O 
movimento humano se faz da fantasia para a concretude do mundo. Temos que 
perder o macio inimaginável do sonho, sua diáfana gentileza de pés de lã, para 
ancorar no concreto. Temos que saltar de pára-quedas, na direção da 
realidade. Torna-se indispensável, nesta hora, um aparelho minimamente capaz 
de amortecer o choque contra a terra: tranco fundador. É, porém, ilusório supor 
que tal passagem possa processar-se sem ruptura – e sem vertigem. Machado 
de Assis, do alto de sua ironia, garante que é melhor cair das nuvens do que de 
um terceiro andar.  Não estou seguro de que este aforisma possa adequar-se, 
com propriedade, ao tema que examinamos. Os sonhos não são nuvens, mas a 
primeira pátria do homem. Cair deles é – literalmente – perder o paraíso, 
vicissitude com certeza mais dolorosa do que partir uma perna, após a queda 
de um terceiro pavimento. 
 O poeta, o ficcionista, dão o salto do sonho para o signo compartilhado. 
Existe, fora de dúvida, um sofrimento na agonia da criação artística, na medida 
em que ela é um parto – e um nascimento. Pulamos do avião, abandonando o 
grande bojo narcísico pela aventura de recortar em palavras, imagens e 
metáforas aquilo que é nosso mistério original. Não obstante; na dor universal 
desse processo de objetivação, por cujo intermédio o ser humano se eventra, 
para conhecer-se, o artista fica com a melhor parte. Ele consegue construir um 
sonho – ou um voo – dirigido, cujo destino se consuma na obra de arte. O 
artista conquista e preserva, portanto, sua condição de fazendeiro do ar, 
permanecendo no território da semiótica – lugar onde o humano se embriaga da 
insustentável leveza do ser.  

Hélio Pellegrino 

Vocabulário 
Aforisma = sentença moral breve e conceituosa, máxima 
Diáfano = transparente 
Eventrar = libertar, sair 
Semiótica = ciência geral dos signos, da linguagem 
Vicissitude = mudança, revés  
 
 

35. Quando o autor escreve que “Os sonhos não são nuvens, mas a primeira pátria 
do homem”, ele se refere: 
 

a) À essência da vida;  
b) Ao destino a que o ser humano busca; 
c) Aos sentimentos utópicos; 
d) Lugares conquistados.  
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36. O processo de subjetivação que se submete o ser humano é: 
 

a) O ser humano passa do sonho para a realidade; 
b) O ser humano passa da realidade para o sonho;  
c) O ser humano não se desliga do sonho;  
d) O ser humano insiste em viver somente a realidade. 
 

37. A melhor explicação para a expressão “fazendeiro do ar”, no texto: 
 

a) Só o poeta é capaz de plantar sua arte; 
b) O homem planta a semente da arte, mas só o poeta a cultiva; 
c) O poeta não consegue se transportar para o mundo moderno; 
d) O homem não aceita a arte, a ignora. 

 

38. “Pulamos do avião, abandonando o grande bojo narcísico pela aventura de recortar 
em palavras, imagens e metáforas aquilo que é nosso mistério original. Não obstante; na 
dor universal desse processo de objetivação, por cujo intermédio o ser humano se 
eventra, para conhecer-se, o artista fica com a melhor parte.” O termo em destaque 
pode ser substituído por todos os equivalentes abaixo, EXCETO: 
 

a) No entanto;  
b) Contudo; 
c) Entretanto;  
d) Porquanto. 

 

39. Das palavras retiradas do texto, aquela que o processo de formação difere das 
demais está em: 
 

a) Necessariamente;  
b) Realidade;  
c) Minimamente;  
d) Amortecer.  

 
40. Observe a charge abaixo: 
 

 
 

O efeito de sentido do humor está: 
 

a) Na hipérbole expressada pelo marido. 
b) Na catacrese empregada pela mulher. 
c) Na antítese expressada por ambos. 
d) No eufemismo sugerido pela mulher.  
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FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato 
ao final da prova. 

 
FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO) 

 
 

1  A  B  C  D        21  A  B  C  D 

                         

2  A  B  C  D        22  A  B  C  D 

                         

3  A  B  C  D        23  A  B  C  D 

                         

4  A  B  C  D        24  A  B  C  D 

                         

5  A  B  C  D        25  A  B  C  D 

                         

6  A  B  C  D        26  A  B  C  D 

                         

7  A  B  C  D        27  A  B  C  D 

                         

8  A  B  C  D        28  A  B  C  D 

                         

9  A  B  C  D        29  A  B  C  D 

                         

10  A  B  C  D        30  A  B  C  D 

                         

11  A  B  C  D        31  A  B  C  D 

                         

12  A  B  C  D        32  A  B  C  D 

                         

13  A  B  C  D        33  A  B  C  D 

                         

14  A  B  C  D        34  A  B  C  D 

                         

15  A  B  C  D        35  A  B  C  D 

                         

16  A  B  C  D        36  A  B  C  D 

                         

17  A  B  C  D        37  A  B  C  D 

                         

18  A  B  C  D        38  A  B  C  D 

                         

19  A  B  C  D        39  A  B  C  D 

                         

20  A  B  C  D        40  A  B  C  D 

 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

 


