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INSTRUÇÕES
1. Este Caderno contém 08 páginas com questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
- Língua Portuguesa, com 10 questões, enumeradas de 01 a 10;
- Matemática, com 10 questões, enumeradas de 11 a 20;
- Conhecimentos Específicos, com 10 questões, enumeradas de 21 a 30.
- Conhecimentos Gerais, com 10 questões, enumeradas de 31 a 40.
2. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais somente uma atende às
condições do enunciado.
3. Esta prova terá a duração de 3 (três) horas, incluído o tempo necessário para preenchimento
do Gabarito de Resposta, sendo permitida a saída do candidato da sala de prova somente após
30 minutos do seu início.
4. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os
acertos.
5. Não será permitido ao candidato o destaque de qualquer página da prova.
6. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
8. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá transcrever todas as
alternativas assinaladas para o Gabarito de Respostas, utilizando caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
9. Você receberá do Fiscal o Gabarito de Respostas. Verifique se estão em ordem e com todos
os dados impressos corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
10. Após certificar-se de que a Gabarito de Respostas é seu, assine-o com caneta esferográfica
de tinta preta ou azul no local em que há a indicação: “ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A) ”.
11. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
12. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer prejuízo advindo de marcação incorreta
efetuada no Gabarito de Respostas - Atenção: O Gabarito de Respostas não será
substituído em hipótese alguma.
13. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão
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primeiro em meu apartamento. Preciso trocar
LÍNGUA PORTUGUESA
de roupa. Otimo, pensou ele; - faz-se a
inspeçao previa do terreno, e, quem sabe? Leia o texto abaixo para responder as questões
Mas antes quero um drinque, para animar - ele
de números 1 a 6
retificou. Foram ao drinque, ele recuperou nao
so a alegria de viver e fazer anos, como
Caso de Secretária
começou a faze-los pelo avesso, remoçando.
Saiu bem mais jovem do bar, e pegou-lhe do
Foi trombudo para o escritorio. Era dia de seu
braço. No apartamento, ela apontou-lhe o
aniversario, e a esposa nem sequer o abraçara,
banheiro e disse que o usasse sem cerimonia.
nao fizera a mínima alusao a data. As crianças
Dentro de quinze minutos ele poderia entrar
tambem tinham se esquecido. Entao era assim
no quarto, nao precisava bater - e o sorriso
que a família o tratava? Ele que vivia para seus,
dele, dizendo isto, era uma promessa de
que se arrebentava de trabalhar, nao merecer
felicidade. Ele nem percebeu ao certo se
um beijo, uma palavra ao menos! Mas no
estava arrumando ou se desarrumando, de tal
escritorio, havia flores a sua espera, sobre a
modo os quinze minutos se atropelaram,
mesa. Havia o sorriso e o abraço da secretaria,
querendo virar quinze segundos, no calor
que poderia muito bem ter ignorado o
escaldante do banheiro e da situaçao. Liberto
aniversario, e entretanto o lembrava. Era mais
da roupa incomoda abriu a porta do quarto. La
do que uma auxiliar, atenta, experimentada e
dentro, sua mulher e seus filhinhos, em coro
eficiente, pe-de-boi da firma, como ate entao a
com a secretaria, esperavam-no cantando
considerara; era um coraçao amigo. Passada a
"Parabens pra voce".
surpresa, sentiu-se ainda mais borococho: o
Carlos Drummond de Andrade. Poesia e prosa. Rio de
Janeiro, Nova Aguilar, 1988

carinho da secretaria nao curava, abria mais a
ferida. Pois entao uma estranha se lembrava
dele com tais requintes, e a mulher e os filhos,
nada? Baixou a cabeça, ficou rodando o lapis
entre os dedos, sem gosto para viver. Durante
o dia, a secretaria redobrou de atençoes.
Parecia querer consola-lo, como se medisse
toda sua solidao moral, o seu abandono.
Sorria, tinha palavras amaveis, e o ditado da
correspondencia foi entremeado de suaves
brincadeiras da parte dela. -O Senhor vai
comemorar em casa ou numa boate?
Engasgado, confessou-lhe que em parte
nenhuma. Fazer anos e uma droga, ninguém
gostava dele neste mundo, iria rodar por aí a
noite, solitario, como o lobo da estepe. - Se o
senhor quisesse, podíamos jantar juntos insinuou ela, discretamente. E nao e que podia
mesmo? Em vez de passar uma noite besta,
ressentida - o pessoal la de casa pouco ta
ligando -, teria horas amenas, em companhia
de uma mulher que - reparava agora - era bem
bonita. Daí por diante o trabalho foi nervoso,
nunca mais que se fechava o escritorio. Teve
vontade de mandar todos embora, para que
todos comemorassem o seu aniversario, ele
principalmente. Conteve-se, no prazer ansioso
da espera. - Onde voce prefere ir? - perguntou,
ao saírem. - Se nao se importa, vamos passar

QUESTÃO 01
De acordo com o texto “Caso de Secretária” o
principal assunto por ele abordado e:
a) A secretaria que nao esqueceu do
aniversario do chefe.
b) A comemoraçao do aniversario que foi
esquecido pela família.
c) A comemoraçao surpresa do aniversario.
d) O dia chato e aborrecido que ele passou em
plena data de aniversario.
e) Como foi esquecido pela família no dia de
seu aniversario, resolveu ir ate o
apartamento da secretaria para juntos
comemorarem o aniversario.
QUESTÃO 02
O genero textual utilizado por Drumond, para
a produçao do texto “Caso de secretária” e:
a) Conto.
b) Cronica.
c) Biografia.
d) Artigo.
e) Resenha.
QUESTÃO 03
Considere os fragmentos do texto: “Foi
trombudo para o escritório.” “Passada a
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surpresa, sentiu-se ainda mais borocochô: o
“Havia o sorriso e o abraço da secretária, que
carinho da secretária não curava, abria mais a
poderia muito bem ter ignorado o
ferida.”
aniversário, e entretanto o lembrava.”
E possível substituir os termos em destaque,
na ordem em que aparecem e, sem prejuízo de
A classificaçao da oraçao sublinhada e:
entendimento, por:
a) Oraçao coordenada sindetica explicativa.
a) Lugubre/ Envelhecido.
b) Oraçao coordenada sindetica adversativa.
b) Patetico/ Deprimido.
c) Oraçao coordenada sindetica alternativa.
c) Sordido/ Desestimulado.
d) Oraçao subordinada substantiva.
d) Carrancudo/ Desanimado.
e) Oraçao coordenada sindetica aditiva.
e) Parvo/ Apagado.
Leia o texto abaixo para responder as questões
QUESTÃO 04
de números 07 e 08
Observe o seguinte fragmento do texto:
“Foram ao drinque, ele recuperou não só a
alegria de viver e fazer anos, como começou
a fazê-los pelo avesso, remoçando”.
Podemos destacar, no trecho destacado, o uso
sequencial de tres recursos estilísticos, no
intuito de atribuir um sentido mais
aprofundado as expressoes. Esses recursos
sao figuras de linguagem, na ordem que se
apresentam, denominadas:
a) Metonímia – Metafora – Comparaçao.
b) Personificaçao – Metafora – Metonímia.
c) Catacrese – Comparaçao – Catacrese.
d) Personificaçao – Comparaçao – Catacrese.
https://30segundos.org
e) Metafora – Comparaçao –Metonímia.
QUESTÃO 07
Na oraçao “Bebo porque é liquido” a funçao do
porque e:
a) Conjunçao coordenativa explicativa.
b) Conjunçao subordinativa causal.
c) Pronome relativo.
d) Preposiçao.
e) Pronome substantivo.

QUESTÃO 05
Leia e analise qual a posiçao que
os pronomes oblíquos ocupam, em relaçao
aos verbos, nos excertos abaixo:
“Era dia de seu aniversário, e a esposa nem
sequer o abraçara”
“Passada a surpresa, sentiu-se ainda mais
borocochô”.
“Pois então uma estranha se lembrava dele com
tais requintes, e a mulher e os filhos, nada?”
“Lá dentro, sua mulher e seus filhinhos, em coro
com a secretária, esperavam-no cantando
“Parabéns pra você" “.

QUESTÃO 08
Em “Se fosse sólido moê-lo-ia.” Assinale a
alternativa em que ocorre a mesma colocaçao
do pronome oblíquo:
a) Encontrei-me com ela ontem.
b) Traga-me um cafezinho.
c) Trata-se de uma menina inteligente.
d) Nao fosse o horario, acompanhar-te-ia ate
sua casa.
e) Talvez a encontre ainda hoje.

A colocaçao dos pronomes oblíquos nos
excertos acima possibilita a ocorrencia de:
a) Enclise/Proclise/Enclise/Mesoclise.
b) Proclise/Proclise/Mesoclise/Enclise.
c) Mesoclise/Enclise/Proclise/Proclise.
d) Proclise/Mesoclise/Proclise/Proclise.
e) Proclise/Enclise/Proclise/Enclise.

Leia o excerto abaixo para responder as
questões de números 09 e 10

QUESTÃO 06
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QUESTÃO 09
a) 42.
Clarissa caminhava para a varanda, Abre a
b) 36.
gaveta da cristaleira e tira dela um bloco de
c) 35.
papel, tinta e caneta. Senta-se junto a uma das
d) 28.
mesas. Abre o bloco, molha a pena no tinteiro e,
e) 26.
caneta suspensa, olhos no texto, pensa...
Érico Verissimo
QUESTÃO 12
Num clube de campo houve um desfile de
No fragmento acima exposto, podemos
modas onde compareceram 2.800 pessoas
afirmar que as reticencias foram empregadas
sendo que 65% desse total eram mulheres.
para:
Dessas mulheres, de cada 10, 8 pagaram a
a) Indicar uma duvida ao final de uma frase.
entrada devido a não serem sócias do clube. Já
b) Indicar supressao de palavras.
os homens que compareceram, o percentual
c) Indicar supressao da frase.
que pagou foi de 60%. Qual o percentual que
d) Isolar frases intercaladas.
pagou e qual o valor arrecadado se a entrada
e) Indicar que o sentido continua ao final de
foi de R$20,00:
uma frase.
a) 35% pagaram a entrada – valor
arrecadado: R$1.960,00.
QUESTÃO 10
b) 37% pagaram a entrada – valor
No fragmento: “Clarissa caminhava para a
arrecadado: R$2.720,00.
varanda, Abre a gaveta da cristaleira e tira dela
c) 73% pagaram a entrada – valor
um bloco de papel, tinta e caneta.” o vocabulo
arrecadado: R$40.880,00.
sublinhado e classificado como:
d) 63% pagaram a entrada – valor
a) Conjunçao
arrecadado: R$35.280,00.
b) Artigo.
e) 53% pagaram a entrada – valor
c) Preposiçao.
arrecadado: R$2.968,00.
d) Adjetivo.
e) Adverbio.
QUESTÃO 13
Ritinha tomou um táxi para ir à casa de sua
avó que fica a certa distância de sua casa. A
MATEMÁTICA
parcela fixa a ser cobrada que é a bandeirada
é de R$ 5,00 mais R$ 2,10 por quilômetro
QUESTÃO 11
rodado. Quantos quilômetros chegou a
percorrer se pagou o valor de R$ 24,95:

http://blogdolucianolpm.blogspot.com.br

a) 10.
b) 8.
c) 7,5.
d) 9,5.
e) 5.

Foi realizada uma pesquisa num clube de
campo, com um grupo de 72 pessoas, para
saber as preferências sobre esportes. Assim
sendo constatou-se que 32 delas preferem
bicicros, 24 gostam de voleibol e 10 gostam de
bicicros e voleibol. Sendo assim, podemos
afirmar que o número de pessoas que não
gostam de bicicros ou voleibol é de:

http://www.protaxi.net.br/taxista.html

QUESTÃO 14
Uma progressão aritmética cujo primeiro
termo é 8 e o último é 64, sendo a razão 7,
possui o seguinte número de termos:
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Caderno de Questões
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
a) 5.
b) 9.
c) 10.
d) 11.
e) 12.
QUESTÃO 15
Cristiane cursa o Ensino Médio e na disciplina
Matemática obteve as notas abaixo elencadas.
Assim exposto, qual é a media aritmética, (
Ma) mediana (Md) e moda (Mo) que Cristiana
obteve:
PORTUGUÊS
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
4º Bimestre

Uma cozinheira de um determinado
restaurante possui a opçao de escolher entre
7 tipos de legumes, 3 deles para preparar o
cardapio do dia. De quantas maneiras ela
dispoe para realizar tal escolha:
a) 35.
b) 70.
c) 21.
d) 24.
e) 10.

6,5
7,0
8,0
6,5

a) Ma: 7,0/ Md: 6,75/ Mo: 6,5.
b) Ma: 6,0/ Md: 7,5/ Mo: 7,5.
c) Ma: 8,0/ Md: 6,25/ Mo: 7,7.
d) Ma: 6,5/ Md: 6,5/ Mo: 6,5.
e) Ma: 7,0/ Md: 7,5/ Mo: 7,5.

QUESTÃO 18
Na liquidação de roupas promovida pela “Loja
da Esquina” o preço de uma calça foi reduzido
em 8,5% e passou a custar R$ 434,63. Qual era
o seu preço anterior a liquidação:
a) R$ 495,00.
b) R$ 483,50.
c) R$480,00.
d) R$475,00.
e) R$471,57.

QUESTÃO 16
Numa escola, no primeiro bimestre do ano, o
resultado acerca do desempenho dos alunos
em Matematica, esta expresso no grafico
abaixo sendo D ruim, A regular, B bom e C
otimo. Assim sendo, determine a medida do
angulo correspondente a cada tipo de
desempenho na sequencia: ruim, regular, bom
e otimo.

QUESTÃO 19
A sequência a seguir foi formada de acordo
com uma determinada regra. Assim sendo,
determine o 12º número bem como o produto
do 5º número pelo 11º número da sequência:
1

3

6

10

a) 55 e 550.
b) 63 e 724.
c) 82 e 922.
d) 76 e 882.
e) 78 e 990.

a) 36°/ 80°/ 80°/ 164°.
b) 22°/75°/75°/ 188°.
c) 36°/ 90°/ 90°/ 144°.
d) 10°/ 25°/ 25°/ 40°.
e) 5°/ 12,5°/ 12,5°/20°.

QUESTÃO 20
Leia e considere verdadeiras as premissas a
seguir:
Se Pedro é motorista, então Silene não é
engenheira.

QUESTÃO 17
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Se Silene não é engenheira, então Angélica é
d) Somente as alternativas III e IV sao
supervisora.
verdadeiras.
Ou Angélica não é supervisora ou Maria é
e) Todas as alternativas sao verdadeiras.
estilista.
Maria não é estilista.
QUESTÃO 23
Leia as seguintes afirmaçoes completando as
Pode-se concluir que:
lacunas:
a) Pedro é motorista ou Angélica é
I. O caramujo Biomphalaria glabrata e o
supervisora.
principal meio do ciclo da parasitose
b) Pedro é motorista ou Angélica não é
___________.
supervisora.
II. A cardiomegalia e sinal característico da
c) Silene é engenheira e Pedro é motorista.
______________.
d) Silene não é engenheira e Pedro é
III. Cetoacidose, Retinopatia, Nefropatia, sao
motorista.
sinais cronicos da _________.
e) Angélica não é supervisora e Silene não é
IV. Devido o alojamento do parasita no sistema
engenheira.
linfatico, e característico o edema em
membros, mamas e escroto _____________.
V.
A Dengue hemorragica e detectada, alem da
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
analise de plaquetas, pelo aparecimento de
petequias no teste denominado ____________.
QUESTÃ0 21
Conforme estabelece o Programa Nacional de
Triagem Neonatal (PNTN), algumas patologias
podem ser identificadas com a realizaçao de
exames específicos. Para a detecçao da
fenilcetonuria e do hipotireoidismo congenito,
pode ser realizado o seguinte exame:
a) Avaliaçao hormonal.
b) Reflexo palmar.
c) Teste do pezinho.
d) Exame de Fezes.
e) Teste da orelhinha.

Assinale a alternativa correta que corresponde
ao preenchimento das lacunas, respectivamente:
a) I- Amarelao; II- Doença de Chagas; IIIHipertensao
arterial
sistemica;
IVToxoplasmose; V- Prova do laço.
b) I- Esquistossomose; II- Doença de Chagas; IIIDiabetes; IV- Elefantíase; V- Prova do laço.
c) I- Giardíase; II- Malaria; III- Diabetes; IVElefantíase; V- Dengue Rapida.
d) I- Toxoplasmose; II- Doença de Chagas; IIIDiabetes; IV- Elefantíase; V- Prova do laço.
e) I- Esquistossomose; II-Cisticercose; IIIDiabetes; IV- Doença do Jeca tatu; V- Teste
Rapido.

QUESTÃ0 22
Leia as seguintes afirmaçoes:
I- A vacina tríplice viral e indicada para
imunizar contra difteria, sarampo e tetano.
II- A vacina BCG, contra tuberculose, e aplicada
na inserçao do musculo deltoide esquerdo.
IIIO tetano e causado pela infecçao da
bacteria Clostridium tetani, que entra no
organismo atraves de ferimentos e lesoes na
pele.
IVA vacina Rotavírus e administrada por
via oral e a BCG atraves da via intradermica.

QUESTÃO 24
Mulher de 35 anos procurou pela Unidade
Basica de Saude, foi (I) atendida pelo
profissional
tecnico
de
enfermagem,
apresentando os seguintes sintomas: (II) visao
turva, poliuria e polidipsia; (III) cefaleia intensa
e nausea; (IV) taquicardia, dor em regiao costal,
no peito, membro superior e dor mandibular.
O atendimento realizado pelo profissional
tecnico (I) e os sintomas relatados (II, III, IV),
pela
cliente
sao
característicos
de,
respectivamente:
a) Consulta de enfermagem; AVE; Hipertensao
arterial; Diabetes.
b) Acolhimento; Hiperglicemia; Hipertensao
arterial; IAM.

Assinale a alternativa correta:
a) Somente as alternativas I e IV sao
verdadeiras.
b) Somente a alternativa I e falsa.
c) Somente as alternativas II, III e IV sao
verdadeiras.
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c) Atendente; Hipoglicemia; IAM; Hipertensao
b) Sobre a participaçao da comunidade na
arterial.
gestao do Sistema Unico de Saude (SUS) e
d) Acolhimento; Hiperglicemia; IAM; AVE.
sobre as transferencias intergovernamentais
e) Consulta de enfermagem; Hiperglicemia;
de recursos financeiros na area da saude.
Hipertensao arterial; IAM.
c) Todo poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou
QUESTÃO 25
diretamente, nos termos da Constituiçao,
Sao doenças de Notificaçao Compulsoria, de
devendo o Estado manter as condiçoes
acordo com o Ministerio da Saude, exceto:
indispensaveis ao seu pleno exercício.
a) HIV, Dengue, Hantavirose, Febre tifoide.
d) O dever do Estado de garantir a saude
b) Hepatites virais, Esquistossomose, Colera,
consiste na formulaçao e execuçao de
Botulismo.
políticas economicas e sociais que visem a
c) Acidente de trabalho, Acidente por animal
reduçao de riscos de doenças e de outros
peçonhento, Difteria, Meningite.
agravos e no estabelecimento de condiçoes
d) Febre Amarela, Febre Maculosa, Anemia,
que assegurem acesso universal e igualitario
Leptospirose.
as açoes e aos serviços para a sua promoçao,
e) Leishmaniose, Sífilis, Violencia sexual e
proteçao e recuperaçao.
domestica.
e) As categorias de enfermagem somente
podem ser exercidas por pessoas legalmente
QUESTÃO 26
habilitadas e inscritas no Coren, pois sendo a
Com base na nova Política Nacional de Atençao
saude um direito fundamental do ser
Basica (PNAB), instituída na Portaria GM n.º
humano, podera esse receber os cuidados de
2.436, de 21 de setembro de 2017, compoem a
uma equipe de Saude da Família cujas açoes
equipe mínima de Saude da Família:
integram uma rede de serviços centralizada e
a) Enfermeiro, medico, agente comunitario de
hierarquizada.
saude, dentista.
b) Enfermeiro, medico, agente comunitario de
QUESTÃO 29
Assinale a alternativa incorreta sobre o Sistema
saude, tecnico ou auxiliar de enfermagem.
c) Enfermeiro, agente comunitario de saude,
Unico de Saude (SUS):
dentista, auxiliar ou tecnico em saude bucal.
a) A direçao nacional do Sistema Unico da Saude
(SUS) compete formular, avaliar e apoiar
d) Enfermeiro, medico, agente comunitario de
políticas de alimentaçao e nutriçao; alem de
saude, tecnico ou auxiliar de enfermagem,
psicologo.
participar na formulaçao e na implementaçao
das políticas de controle das agressoes ao
e) Medico, psicologo, dentista e auxiliar de
meio ambiente; de saneamento basico; e
enfermagem.
relativas as condiçoes e aos ambientes de
trabalho.
QUESTÃO 27
b) A direçao estadual do Sistema Unico de Saude
Para a desobstruçao das vias aereas por bolo
(SUS) compete promover a descentralizaçao
alimentar em indivíduos conscientes, procedepara os Municípios dos serviços e das açoes
se a manobra de:
de saude; acompanhar, controlar e avaliar as
a) Leopold.
redes hierarquizadas do Sistema Unico de
b) Valsalva.
Saude (SUS); prestar apoio tecnico e
c) Inversao.
financeiro aos Municípios e executar
d) Klisteller.
supletivamente açoes e serviços de saude;
e) Heimlich.
coordenar e, em carater complementar,
executar açoes e serviços de vigilancia
QUESTÃO 28
epidemiologica;
vigilancia
sanitaria;
A lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
alimentaçao e nutriçao e de saude do
dispoe:
trabalhador.
a) A estrategia que prioriza as atividades
c) As açoes e serviços publicos de saude e os
curativas, sem prejuízo dos serviços
serviços privados contratados que integram o
preventivos.
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Sistema Unico de Saude (SUS), obedecem aos
Pinus e pecuaria.
seguintes princípios: universalidade de
d) Arroz, milho e pecuaria.
acesso aos serviços de saude em todos os
e) Extraçao e plantio de Pinus e pecuaria.
níveis de assistencia; integralidade de
QUESTÃO 33
assistencia; preservaçao da autonomia das
Os municípios limítrofes de Itapirapua
pessoas na defesa de sua integridade física e
Paulista sao:
moral;
descentralizaçao
políticoa) Ribeira (SP), Barra do Chapeu (SP), Senges
administrativa, com direçao unica em cada
(PR), Doutor Ulisses (PR).
esfera de governo.
b) Ribeira (SP), Barra do Chapeu (SP), Senges
d) A lei 8080, de 28 de dezembro de 1990 dispoe
(PR), Doutor Ulisses (PR), Cerro Azul
sobre a participaçao da comunidade na
(PR).
gestao do Sistema Unico de Saude (SUS} e
c)
Barra do Chapeu (SP), Senges (PR), Doutor
sobre as transferencias intergovernamentais
Ulisses (PR) Cerro Azul (PR).
de recursos financeiros na area da saude.
d)
Ribeira (SP), Barra do Chapeu (SP), Doutor
e) As Diretrizes que compoem o SUS
Ulisses (PR), Cerro Azul (PR).
compreendem,
dentre
outras,
a
e)
Ribeira (SP), Barra do Chapeu (SP), Senges
regionalizaçao, hierarquizaçao, cuidado
(PR), Cerro Azul (PR).
centrado na pessoa, territorializaçao,
resolutividade, participaçao da comunidade.
QUESTÃO 34
Morreu na noite da sexta 23 de março de 2018,
QUESTÃO 30
aos 82 anos, no Hospital Brasília, por falencia
Um dos sintomas característicos do paciente
multipla
dos
orgaos,
o
jornalista
com Diabetes Mellitus e a fome exagerada. A esse
____________________________________. Mineiro de
sintoma, denominamos:
Araxa, participou da cobertura de momentos
a) Poliuria.
importantes da historia do Brasil e do mundo.
b) Polidispepsia.
Trata-se do jornalista:
c) Polifagia.
a) Decio de Sa.
d) Polaciuria.
b) Valerio Luiz.
e) Oliguria.
c) Paulo Roberto Cardoso.
d) Antonio Carlos Drummond.
CONHECIMENTOS GERAIS
e) Laercio Souza.
QUESTÃO 31
Itapirapua Paulista possui alguns rios que sao:
a) Rio Catas Altas, Itapirapua, Criminosas,
Cordas Grandes, Azedo e Rio do Fecho.
b) Itapirapua, Cordas Grandes e Azevedo.
c) Rio Catas Altas, Itapirapua, Criminosas,
Cordas Grandes e Rio Azedo.
d) Criminosas, Cordas Grandes, Azedo e Rio
do Fecho.
e) Itapirapua, Criminosas, Cordas Grandes,
Azedo e Rio do Fecho.

QUESTÃO 35
O país vive uma inflaçao meteorica, com
escassez de alimentos e de produtos de
necessidade basica. Venezuelanos enfrentam
uma situaçao complicada. Nos mercados,
faltam alimentos, produtos de higiene e
remedios. A inflaçao se encontra acima de
800% ao ano, aumentando o preço de
insumos basicos, quando esses conseguem ser
encontrados. A situaçao caotica provocou uma
forte onda migratoria de venezuelanos
miseraveis para os países vizinhos da America
Latina, principalmente o Brasil.

QUESTÃO 32
As atividades economicas do município de
Itapirapua Paulista estao entre a cultura de
subsistencia e sao:
a) Arroz, feijao, milho e pecuaria.
b) Feijao, milho e pecuaria.
c) Arroz, feijao, milho, extraçao e plantio de

https://www.opovo.com.br/jornal/politica/2018/03/os
-percalcos-de-quem-deixou-a-venezuela-e-se-refugiano-brasil.html

A principal entrada para o Brasil fica no estado
de:
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a) Tocantins.
b) Amazonas.
c) Para.
d) Maranhao.
e) Roraima.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
c) Sao Clemente.
d) Mangueira.
e) Uniao da Ilha.
QUESTÃO 39
A PF (Polícia Federal) encontrou obras de arte
em cobertura do doleiro, um dos principais
alvos da operaçao Cambio, Desligo deflagrada
na quinta-feira 3 de maio de 2018. Ele e:
a) Vincius Claret.
b) Sílvio Anspach.
c) Juan Miguel.
d) Marco Matalon.
e) Dario Messer.

QUESTÃO 36
A vice-presidente do Tribunal Regional
Federal
da
4.ª
Regiao
(TRF-4),
desembargadora Maria de Fatima Freitas
Labarrere, negou na sexta-feira, 4 de maio de
2018, recurso da defesa de Lula para que fosse
suspensa a decisao da 8.ª Turma da Corte que
condenou o ex-presidente a 12 anos e 1 mes
de reclusao, com a execuçao provisoria da
pena de prisao.

QUESTÃ0 40
Em 2018, completa-se 100 anos da morte do
autor do nosso Hino a Bandeira e um dos
escritores
mais
importantes
do
Parnasianismo no Brasil. Ele e:
a) Casimiro de Abreu.
b) Gonçalves Dias.
c) Olavo Bilac.
d) Castro Alves.
e) Alvares de Azevedo.

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2018/05/04/dese
mbargadora-nega-suspender-efeitos-da-condenacao-delula/

A pena e relacionada a crimes:
a) De corrupçao passiva e lavagem de
dinheiro.
b) Eleitorais.
c) De corrupçao ativa.
d) De peculato.
e) De ocultaçao de bens.
QUESTÃO 37
O Palacio do Planalto oficializou a saída de
Maurício Quintella do Ministerio dos
Transportes. Ele e deputado federal pelo PR e
disputara o Senado nas eleiçoes deste ano. A
exoneraçao foi publicada em ediçao extra do
Diario Oficial da Uniao, na quinta feira 29 de
março de 2018.
https://www.bocaonews.com.br/noticias/politica

Na mesma publicaçao, o governo nomeou
________________, secretario executivo da pasta,
que sera o ministro interino ate que o governo
decida quem sera o novo titular.
a) Romero Juca.
b) Fabiano Silveira.
c) Henrique Eduardo Alves.
d) Herbert Drummond.
e) Marcelo Calero.
QUESTÃO 38
A Escola de samba vencedora do carnaval
2018 do Rio de Janeiro foi a:
a) Imperio Serrano.
b) Beija-Flor de Nilopolis.
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