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Nasci 

 
Nasci na taba duma tribo tupinambá. Sei que foi numa meia-noite clara. Fazia luar. Minha 

mãe viu que eu era magro e feio. Ficou triste, mas não disse nada. Meu pai resmungou: 
— Filho fraco. Não presta para a guerra! 
Tomou-me então nos seus braços fortes e saiu caminhando comigo para as bandas do mar. 

Ia cantando uma canção triste. De vez em quando gemia. 
Os caminhos estavam respingados do leite da lua. O uratau gemeu no mato escuro. Uma 

sombra rodopiou ligeira por entre as árvores. 
O mar apareceu na nossa frente: mole, grande, barulhento, cheio de rebrilhos. Meu pai 

parou. Olhou primeiro para mim, depois para as ondas...Não teve coragem. 
Voltou para a taba chorando. Minha mãe nos recebeu em silêncio. 

 
VERÍSSIMO, Érico. Aventuras de Tibicuera . 

 
01. Quem conta a história é um:  
 
A) sertanejo.  
B) índio. 
C) garimpeiro. 
D) viajante. 
E) habitante local. 
 
02. Toda noite é escura, mas, no texto , o narrador  utiliza a expressão “meia-noite clara”.  O 
que justifica o uso dessa expressão? 
 
A) A singeleza do fato. 
B) A facilidade de locomover-se no escuro. 
C) A presença da lua. 
D) O conhecimento do lugar. 
E) Os hábitos religiosos e conceitos dos habitantes. 
 
03. A tristeza da mãe justifica-se porque a criança : 
 
A) apresentava uma deficiência física. 
B) era fisicamente diferente dos irmãos. 
C) não apresentava condições de sobrevivência. 
D) fugia aos padrões concebidos pela comunidade. 
E) fora rejeitada por todos na tribo. 
 
04. Assinale a alternativa que obedece o tempo verb al pedido entre parênteses: 
 
A)  A máquina continua crescendo. (pretérito perfeito) 
B) A máquina continuará crescendo. (futuro do presente) 
C) A máquina continuou crescendo. (presente) 
D) A máquina continuava crescendo. (futuro pretérito) 
E) A máquina continuaria crescendo. (pretérito imperfeito) 
 
05. As palavras bloco , vidro  e refrão  têm em comum a presença de: 
 
A) ditongo crescente 
B)   encontro consonantal 
C)   ditongo decrescente 
D)  dígrafo 
E)  Nenhuma alternativa está correta 
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06. Quais são os adjetivos que correspondem aos sub stantivos fígado, prata e aluno? 
 
A) Gástrico, argênteo, docente. 
B) Hepático, ebúrneo, discente. 
C) Hepático, argênteo, discente. 
D) Gástrico, ebúrneo, docente. 
E) Nenhuma alternativa está correta 
 
07. Escolha a alternativa que preenche respectiva e   corretamente os espaços da frase abaixo. 
 
“As ___________ dos cabelos da indígena, a _________ enrolando-se na árvore, foram vários detalhes 
que fizeram com que eu __________________ assistir ao filme.” 
 
A) mexas – jibóia - quizesse 
B) mexas – gibóia - quisesse 

       C) mechas – jibóia - quisesse 
D) mechas – jibóia - quizesse 
E) mechas – gibóia – quisesse 
 
08. Preencha as lacunas e assinale a alternativa co rreta: 
 
“____  muitos dias que não chove. ____ muitas frutas no pomar.” 
 
A) Faz / Há 
B) Faz / Haviam 
C) Fazem / Havia 
D) Fazem / Haviam 
E) Fazem / Há 
 
09. No Microsoft Excel, qual a denominação correta para a interseção de uma linha com uma 
coluna da planilha?  
 
A) Intervalo.   
B) Faixa.   
C) Célula.   
D) Guia.   
E) Lista. 
 
10.  Qual a finalidade do scanner:  
  
A)  Digitalizar textos e figuras para uma folha de papel.  
B)  Escanear textos e figuras para uma folha de papel.  
C)  Imprimir textos e figuras para uma folha de papel.  
D)  Digitalizar textos e figuras para uso no computador.  
E)  Exibir  textos  e  figuras  que  estão  contidos  no computador. 
 
11.São princípios do Sistema Único de Saúde, segund o a Lei 8.080/90, EXCETO: 
 
A)A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos de qualquer natureza. 
B)A epidemiologia é utilizada na definição das prioridades dos recursos disponíveis. 
C)A participação dos usuários e trabalhadores no planejamento dos serviços de saúde. 
D)A prioridade na formação dos profissionais de saúde, investindo na abertura de escolas de saúde 
pública. 
E) Nenhuma alternativa está correta 
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12. A direção do Sistema Único de Saúde – SUS – é ú nica, de acordo com a Constituição 
Federal. No âmbito da União, essa direção será exer cida pelo seguinte órgão: 
 
A) Ministério Público 
B) Vigilância Sanitária 
C) Ministério da Saúde 
D) Ministério do Planejamento 
E) Ministério da Previdência Social 
 
13. A hipoglicemia apresenta como sintomas: cefaléi as occipitais, sudorese, pele fria e úmida, 
nervosismo, tonteira, taquicardia e tremores da ext remidade. Paciente, 58 anos, procurou pronto 
atendimento informando ser portadora de diabetes me lito tipo 1. Nesse caso a ação imediata 
deve ser: 
 
A) Aplicar insulina regular conforme dose habitual. 
B) Administrar glicose hipertônica por via venosa. 
C) Oferecer solução saturada de açúcar por via oral. 
D) Coletar sangue periférico para glicemia. 
E) Nenhuma alternativa está correta 
 
14. Ao verificar a Pressão Arterial de um paciente,  encontra-se um valor igual a 90x50mmHg. 
Como o auxiliar de enfermagem classifica este valor  ? 
 
A) Hipertensão 
B) Hiportemia.  
C) Hipertermia.  
D) Hiperpirexia.  

      E)   Hipotensão. 
 

15. Tarso e metatarso são ossos: 
 
A) Da mão.    
B) Do pé.   
C) Do pescoço.   
D) Da cabeça.   
E) Nenhuma alternativa está correta. 
 

16. Assinale a alternativa em que se apresentam ape nas doenças transmitidas por vetores. 
 
A) Dengue / Doença de Chagas / Leishmaniose Visceral. 
B) Raiva / Esquistossomose mansônica / Doença de Chagas. 
C) Leptospirose / Tétano / Dengue. 
D) Febre tifóide / Dengue / Leptospirose. 
E) Cólera / Leishmaniose visceral / Filariose linfática. 
 
17. O teste do pezinho é um exame laboratorial simp les que tem o objetivo de detectar 
precocemente doenças metabólicas, genéticas e infec ciosas, que poderão causar lesões 
irreversíveis no bebê. Sobre esse exame é correto a firmar que: 
 
A)  O teste deve ser realizado em crianças com no mínimo 24 horas de vida. 
B)  O teste é sugerido para crianças que tenham no mínimo de 72 horas a 30 dias de vida.  
C)  O teste deve ser realizado em crianças com até 72 horas de vida. 
D)  É realizado pela coleta de sangue via arterial. 
E)  Todas as alternativas acima estão erradas. 
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18. A atividade farmacocinética inicia-se com a adm inistração do medicamento, envolve 
absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Com  o avanço da idade, a atividade 
farmacocinética muda, aumentando o risco de causar reações adversas e efeitos tóxicos. As 
reações adversas são efeitos indesejáveis, e podem ser leves ou intensas, ocorrem após a 
primeira dose, várias doses, ou após a medicação se r suspensa. São previsíveis ou 
imprevisíveis. As reações comuns são: confusão, inc ontinência e uma diminuição da 
mobilidade. E especificamente no idoso, assinale a alternativa que corresponde às outras 
reações mais prováveis dessa população: 

A) Efeito cumulativo dos medicamentos, efeito tóxico, idiossincrasia, polifarmácia e interação 
medicamentosa. 

B) Efeito cumulativo dos medicamentos, polifarmácia, taquidispnéia, hipotensão arterial. 
C) Efeito tóxico, polifarmácia, taquidispnéia e hiperglicemia. 
D) Idiossincrasia, interação medicamentosa, hipertensão arterial e hiperglicemia. 
E) Polifarmácia, taquidispnéia, hipertensão arterial e interação medicamentosa.  

19. A administração de líquido dietético no trato g astrointestinal está indicada em pacientes 
que apresentam um aparelho digestivo funcionante e que não consigam ingerir por via oral 
uma quantidade adequada de alimento. Vômito, bronco aspiração e esofagite de refluxo são 
algumas das complicações da: 
 
A) Nutrição enteral 
B) Nutrição por ostomia 
C) Sondagem nasogástrica 
D) Gastrostomia 
E) Nutrição parenteral 
 
20. Marque a doença que é transmitida por vírus. 
 
A) Sífilis. 
B) Tuberculose. 
C) Dengue. 
D) Toxoplasmose 
E) Nenhuma alternativa está correta 
 
 
 


