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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 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

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. A verificação da temperatura corporal colabora no diagnóstico e no tratamento 
de doenças e deve ser registrada corretamente no prontuário do paciente no local 
apropriado como importante observação de enfermagem. Os valores de 
temperatura de acordo com o local de aferição são corretos, EXCETO: 
 
a) 36,4 a 37,4°C – Oral; 
b) 36,2 a 37,8ºC – Retal; 
c) 35,9 a 36,7°C – Axilar; 
d) 36,4 a 37,8°C – Oral. 
 
2. Um dos meios para avaliação das condições cardiocirculatórias de um paciente é 
a aferição da pressão arterial e constitui um procedimento na rotina do técnico de 
enfermagem. Para tal deve estar atento pra usar o esfignomanômetro adequado 
para cada paciente, de acordo com o diâmetro de seu braço. É CORRETO afirmar, 
de acordo com a medida casual da pressão arterial de um paciente: 
 
a) Apresenta hipertensão estágio 1 – 140 a 159 por 90 a 99mmHg;  
b) Apresenta hipertensão estágio 3 – 160 a 179 por 100 a 109mmHg; 
c) Apresenta pressão normal – 130 a 139 por 85 a 89mmHg; 
d) Apresenta hipertensão sistólica isolada - <130 por > 85mmHg. 
 
3. Numa Unidade de saúde a participação do técnico de enfermagem nos processos 
de trabalho engloba uma série de conhecimentos técnicos e científicos, o que 
requer deste profissional uma atenção especial à educação permanente. 
Relacionada à lavagem das mãos é verdade afirmar que contribui para a interrupção 
do ciclo da infecção: 
 
a) Vertical; 
b) Cruzada; 
c) Comunitária; 
d) Recorrente. 
 
4. No cuidado com a pessoa idosa o cuidador deve estar atento à vários aspectos 
relacionados às incapacidades funcionais e às suas condições de saúde. 
Relacionado ao hematoma subdural do idoso é INCORRETO afirmar: 
 
a) O tratamento deve ser sempre cirúrgico; 
b) Pode ocorrer sem história de trauma; 
c) Podem aparecer várias semanas após o trauma; 
d) O sangramento é decorrente de ruptura de veias no espaço subdural. 
 
5. Doença grave causada por uma bactéria, caracterizada pela contração excessiva 
dos músculos do pescoço, insuficiência respiratória podendo evoluir para 
contraturas generalizadas, podendo o paciente apresentar dificuldade para engolir: 
 
a) Coqueluche; 
b) Tétano; 
c) Poliomielite; 
d) Leptospirose. 
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6. A principal finalidade da vacinação é a redução da morbimortalidade causadas 
por doenças que se podem prevenir por imunização. Assinale a resposta CORRETA 
sobre a campanha de vacinação realizada anualmente contra o vírus da influenza. 
 
a) É contraindicada para grupos populacionais de risco como imunodeprimidos, 

infectados pelo HIV e transplantados.  
b) Utiliza vacina constituída por diferentes cepas de vírus inativados, cuja composição é 

atualizada a cada cinco anos, observando recomendação da Organização Mundial da 
saúde. 

c) Prioriza idoso uma vez que a eficácia da vacina para prevenir a influenza é maior nos 
idosos do que em adultos jovens. 

d) Objetiva a redução da morbi-mortalidade causada pelo vírus e suas complicações, 
entre elas a pneumonia bacteriana secundária. 
 

7. De maneira simplificada, a epidemiologia é conceituada como a ciência que 
estuda o processo saúde-doença em coletividades humanas, analisando a 
distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos 
associados à saúde coletiva fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao 
planejamento, administração e avaliação de ações de saúde com a adoção de 
medidas específicas de prevenção, controle e erradicação de doenças. Analise as 
proposições abaixo e assinale a resposta CORRETA. 
 
a) Os danos à saúde decorrem de causas externas, ao contrário do que ocorre com as 

doenças infecto contagiosas, crônicas ou não transmissíveis. 
b) Erradicação é a redução total dos casos de uma doença e o controle à manutenção do 

número médio de casos para uma população. 
c) Para a epidemiologia, a causalidade é sempre complexa, pois não se considera a 

doença apenas como fruto de uma relação entre o agente patógeno e o suscetível. 
d) Para a epidemiologia no seu objeto de estudo dos danos à saúde coletiva, não 

interessam as doenças individuais ou doenças de baixa incidência, apenas as 
epidemias e endemias. 
 

8. Documento de enfermagem que registra o que foi observado e executado, sem 
comparação anterior de dados e que faz parte obrigatória do prontuário do cliente e 
que serve de fonte de dados nos processos administrativos, legal, de ensino e de 
pesquisa é denominado: 
 
a) Evolução de enfermagem; 
b) Processo de enfermagem; 
c) Anotação de enfermagem; 
d) Diagnóstico de enfermagem. 

 
9. Na realização de um curativo a técnica é de suma importância para evitar a 
disseminação de micro-organismos patogênicos. Para tanto um ferimento deve ser 
limpo com o seguinte cuidado: 
 
a) Começar a limpeza do centro para as bordas do ferimento. 
b) Limpar o ferimento levemente com o medicamento prescrito. 
c) Inutilizar a gaze após cada passagem pelo ferimento. 
d) Levantar o curativo pela parte de fora, caso esteja manchado por qualquer secreção. 
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10. Leia as alternativas que seguem e assinale a resposta CORRETA sobre a 
Política de Humanização do Sistema único de Saúde (PNH). 
 
I. A PNH reconhece que há um SUS que dá certo, mas que existem desafios e 

problemas e que é necessário superá-los. 
II. Humanizar a saúde é construir relações mais afirmativas dos valores que orientam 

nossa política pública de saúde, como a solidariedade, a equidade e a justiça social. 
III. A PNH Combate a ideia de que o bom profissional tem postura “neutra” de “não 

envolvimento” e focalizada. 
 
a) Somente a alternativa III é correta; 
b) Somente a alternativa II é correta; 
c) Somente as alternativas I e II estão corretas; 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
11. A sífilis constitui um sério problema para a saúde pública mesmo existindo 
medidas de prevenção eficazes e opções de tratamento de baixo custo. Assinale a 
resposta CORRETA. 
 
a) O teste rápido para sífilis só pode ser realizado nos hospitais. 
b) A administração da penicilina benzatina pode ser realizada a qualquer hora na 

Unidade de Saúde pelo técnico de enfermagem. 
c) A sífilis congênita é um importante marcador da qualidade da assistência no pré-natal. 
d) A sífilis congênita pode provocar aborto, má formações ou provocar graves sequelas 

mesmo depois de vários anos depois do nascimento. 
 

12. São competências do auxiliar de enfermagem. 
 
a) Auxiliar na prestação de serviços a pacientes graves. 
b) Auxiliar na elaboração de ações de planejamento e programação das atividades de 

assistência de enfermagem. 
c) Executar tarefas referentes à aplicação de vacinas. 
d) Auxiliar no controle sistemático de prevenção de infecção hospitalar. 

 
13. Acerca da administração de medicamentos realizada pelo técnico de 
enfermagem, assinale a resposta CORRETA. 
 
a) Toda medicação preparada e não administrada deve ser descartada, pois é 

considerada contaminada. 
b) A posição mais adequada para administrar medicamento intramuscular no deltoide é 

colocar o paciente sentado ou deitado, sendo esta região muito utilizada apesar da 
proximidade com o nervo radial. 

c) As injeções intramusculares em crianças e adultos devem ser realizadas de 
preferência na região ventroglutea ou dorsoglutea, pois são as regiões menos 
vascularizadas e distantes dos nervos. 

d) A via de administração da heparina é intramuscular. 
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14. De acordo com o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, constituem 
responsabilidades e deveres de um profissional da categoria numa equipe de 
saúde, EXCETO: 
 

a) Oferecer informações escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para 
assegurar a continuidade da assistência. 

b) Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, 
imprudência ou negligência. 

c) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, desde que 
tenha sido praticada estritamente por ele mesmo. 

d) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de 
exames e de outros procedimentos, como membro da equipe de saúde. 

 

15. No atendimento do paciente com suspeita de dengue cabe ao profissional de 
enfermagem coletar e registrar dados de forma o mais detalhada possível no 
prontuário do paciente necessários ao planejamento e a execução dos serviços de 
assistência de enfermagem. Leia as proposições abaixo e assinale a resposta 
CORRETA no que concerne à prova do laço. 
 

I. A prova do laço é importante para a triagem do paciente suspeito de dengue, pois é 
uma das manifestações hemorrágicas de FHD representando a fragilidade capilar. 

II. A prova do laço deve ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de 
dengue durante o exame físico. 

III. A prova do laço é positiva quando houver 20 ou mais petéquias em adultos e 10 ou 
mais em crianças num quadrado de 2,5 cm do antebraço. 

IV. Em crianças deve-se usar manguito apropriado para a idade e peso. 
 

a) Somente estão corretas as alternativas II, III e IV; 
b) Somente estão corretas as alternativas I e II; 
c) Somente estão corretas as alternativas III e IV; 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

16. Na instância local (sala de vacinas), os imunobiológicos devem ser conservados 
em que temperatura? 
 

a) 0ºC; 
b) +2º a +8ºC; 
c) +2º a +10ºC; 
d) +4º a +9ºC. 

 

17. O diagnóstico do paciente traça as diretrizes para o tratamento e cuidados de 
enfermagem. Sobre o exame físico do paciente é CORRETO afirmar. 
 

I. Os instrumentos básicos dos exames físicos são os sentidos humanos da visão, tato, 
audição e olfato. 

II. O estetoscópio e o oftalmoscópio são instrumentos que podem auxiliar e oferecer 
maior precisão quanto a fenômenos acústicos e visuais. 

III. Os quatro métodos universais usados para o exame físico são inspeção, palpação, 
percussão e escuta. 

 

a) Todas as alternativas estão corretas; 
b) As alternativas I e II estão corretas; 
c) Somente as alternativas I e III estão corretas; 
d) Somente a alternativa I está correta. 
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18. Entre as características do processo de trabalho das equipes da Atenção Básica 
de Saúde da família definidas pela Portaria 648 de 2006 podemos citar, EXCETO: 
 
a) Diagnóstico, programação e implementação das atividades segundo critérios de risco 

à saúde, priorizando solução dos problemas de saúde mais frequentes. 
b) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de forma 

sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do 
território. 

c) Promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais, buscando parcerias e integrando 
projetos sociais e setores afins, voltados para a promoção da saúde, de acordo com 
prioridades e sob a coordenação da gestão municipal e planejamento das ações 
prioritariamente pela equipe, detentora do saber técnico. 

d) Definição precisa do território de atuação, mapeamento e reconhecimento da área 
adstrita, que compreenda o segmento populacional determinado, com atualização 
contínua. 

 
19. O aleitamento materno melhora a qualidade de vida, contribui de maneira muito 
significativa para a diminuição da mortalidade infantil. Para garantir a amamentação 
exclusiva do bebê até 6 meses de vida, a orientação quanto ao aleitamento materno 
é de essencial importância nas consultas de pré-natal. Para que o Recém-nascido 
consiga uma boa pega, é CORRETO afirmar. 
 
a) A boca do bebê deve estar bem aberta, os lábios bem virados para a mama, virados 

um para o outro. 
b) As bochechas do bebê devem ficar bem apertadas, fazendo até mesmo um sinal de 

reentrância na face. 
c) O corpo do bebê deve ficar inteiramente virado, de frente, e bem próximo ao corpo da 

mãe. 
d) Pode-se ouvir estalinhos agudos durante a mamada. 

 
20. De acordo com a Constituição Federal marque a resposta CORRETA. 
 
I. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único. 
II. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
III. É possível a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 
IV. Compete ao Sistema único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na 

área de saúde. 
 

a) I, II e IV estão corretas; 
b) Somente I e II estão corretas; 
c) III e IV estão corretas; 
d) Todas estão corretas. 
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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, 
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 
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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. 

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. 
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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.” 
 

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. 
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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. 

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.  
 
 

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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33. O verbo dizer no segundo quadrinho é: 
 
a) Transitivo direto; 
b) Transitivo indireto; 
c) Transitivo direto e indireto; 
d) Intransitivo. 

 
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  
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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.  

 

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.  
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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. 

 


