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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO 01 

Assinale a alternativa em que as modalidades 
textuais são todas redação comercial: 

A) carta comercial, crônica, conto, texto narrativo, 
requerimento. 

B) memorando, requerimento, ofício, memorial 
descritivo, carta comercial. 

C) memorando, romance, poesia, requerimento, ofício. 

D) requerimento, carta comercial, roteiro de cinema, 
crônica, narração. 

E) ofício, romance, crônica, conto, requerimento, carta 
comercial, memorando. 

 

QUESTÃO 02 

Assinale a alternativa em que os pronomes foram 
usados ADEQUADAMENTE, considerando a língua 
padrão: 

A) quando saíres, avisa-nos que iremos com você. 

B) fiquei tão brava que mandei ele sair da sala 
imediatamente. 

C) este relógio de bolso que eu estou usando pertenceu 
a meu avô. 

D) você come as minhocas e eu te dou cinco centavos. 

E) encaminhei ela para a tribuna de honra. 
--------------------------- 
 

Considere o texto a seguir para responder as 
questões 3 e 4: 

A LÍNGUA DO GOOGLE 

A tradução quase instantânea de textos para 52 línguas é 

apenas o primeiro passo rumo a um comunicador universal 

em que o idioma deixa de ser barreira e passa a ser o portal 

do grande encontro das culturas 
Jadyr Pavão Júnior 

 
As diferenças de idioma são um divisor da 

humanidade. Há dois caminhos para contornar essa 
barreira. Num deles, busca-se um retorno à linguagem 
única que, segundo a Bíblia, existia antes da Torre de 
Babel. Ao longo da história, algumas línguas de fato 
procuraram desempenhar esse papel. Por exemplo, o 
latim, na Antiguidade, ou o inglês, nos dias de hoje. 
Línguas artificiais como o esperanto, criado no século XIX 
pelo polonês L.L. Zamenhof, também se candidataram a 
realizar essa tarefa. O outro caminho é o da tradução 
universal. Em princípio, seria coisa de ficção científica. O 
mais insólito modelo de tradutor universal aparece no livro 
O Guia do Mochileiro das Galáxias, dos anos 70: um 
peixinho é introduzido no ouvido do protagonista e verte 

frases alienígenas para o inglês. Na série Jornada nas 

Estrelas, a tecnologia entra em cena e um dispositivo 
permite a conversa não somente entre "terráqueos", mas 
entre habitantes de diferentes planetas. Pois bem: como 
acontece com frequência, a ficção científica não estava 
lidando com o impossível, mas apenas antecipando o 
futuro. A tecnologia já está avançada na criação de um 
tradutor universal. O sistema mais eficiente opera nos 
computadores do Google, o gigante da internet. Hoje, ele 
permite a tradução instantânea de textos escritos em 52 
idiomas. Para o leitor, é como colocar-se diante de uma 
biblioteca infinita e descobrir que todas as publicações 
estão em português. Estima-se que em dez anos já sejam 
250 as línguas contempladas. E, nesse ponto, a inclusão 
de aplicativos de tradução simultânea em computadores e 
telefones celulares permitirá que bilhões de pessoas se 
entendam – sem jamais ter de abandonar a própria língua. 
[...] 

À medida que os tradutores avançarem, seus 
impactos deverão se espalhar pelas mais variadas áreas. 
No campo acadêmico, por exemplo, o avanço será 
dramático. "Em algumas áreas, como ciência e tecnologia, 
as versões automáticas poderão ser até melhores do que 
as feitas por humanos, pois, para nós, é muito difícil 
guardar detalhes de temas específicos", diz Yarowsky. 
Considere-se que atualmente, nos campos de ciências, 
tecnologia, finanças e administração, 90% do conteúdo de 
alta qualidade está em inglês, e a importância dos 
tradutores automáticos para milhões de estudantes e 
profissionais ao redor do mundo se torna clara. Yarowsky 
também aponta frutos na economia: "Será mais fácil 
vender produtos e serviços ao exterior, com a eliminação 
de custos com tradução de manuais técnicos, material 
promocional e e-mails". Atualmente, turistas já se 
beneficiam da tecnologia na hora de escolher destinos de 
viagem sem levar em conta a língua local, uma vez que 
ferramentas como a do Google estão disponíveis em 
celulares. Há outros dispositivos portáteis que fazem a 
conversão voz-texto ou texto-voz. [...]  

A linguagem cotidiana já começa a ser desbravada 
pelos tradutores automáticos. A frase "Cê vai lá né?", por 
exemplo, recebe uma tradução bastante adequada no 
Google Tradutor: "You going there right?". A própria 
empresa reconhece, contudo, que sua máquina tem um 
limite claro: a literatura, sobretudo aquela que subverte a 
gramática e abusa da ironia, fazendo com que uma 
mesma palavra possa ter vários significados. "Se você 
tentar traduzir poesia pelo sistema, vai receber um novo 
tipo de poesia", brincou, durante uma apresentação, o pai 
da ferramenta do Google, o alemão Franz Josef Och. Mas 
isso não é demérito nenhum. Há uma infinidade de 
estudos literários que falam da "impossibilidade da 
tradução" – ou que, ao menos, lembram o velho adágio 
"Traduttore, traditore" ("Tradutor, traidor"). "Não existe 
efetivamente tradução perfeita entre línguas. [...] 

Reportagem de Daniel Jelin, Manuela Franceschini e Nathalia 
Goular – Revista VEJA, Edição 2163 / 05/05/2010 
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QUESTÃO 03 

Conforme o texto, há duas possibilidades, dois 
caminhos para superar as diferenças idiomáticas da 
humanidade. Assinale a alternativa CORRETA, aquela em 
que aparecem estas duas possibilidades: 

A) o primeiro caminho é retornar à Torre de Babel, 
buscando o Latim. A segunda possibilidade é buscar 
as línguas artificiais como o esperanto. 

B) a primeira possibilidade busca um retorno à 
linguagem única. A segunda possibilidade é o 
caminho da tradução universal. 

C) a primeira possibilidade busca as línguas da 
antiguidade. A segunda possibilidade busca a 
tradução de todas as línguas para o Inglês. 

D) a primeira possibilidade é o caminho que 
desempenha o papel do esperanto, como língua 
nova. A segunda possibilidade ou caminho é retornar 
à Torre de Babel. 

E) o primeiro caminho é, segundo a Bíblia, desfazer a 
Torre de Babel. O segundo caminho é trazer de volta 
o Latim da antiguidade para o Inglês dos nossos 
dias. 

 
 

QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa CORRETA, com relação ao 
uso dos tradutores on line e seus impactos: 

A) à medida que os tradutores avançarem, causarão 
impacto, espalhando-se pelas áreas científicas e 
tecnológicas, demonstrando que a máquina é 
superior ao ser humano em todas as suas 
possibilidades. O texto enfatiza que os turistas não 
precisam mais escolher seus destinos de viagem, 
porque o computador pode fazer isso por eles, com a 
ajuda do Google. 

B) os impactos dos tradutores serão imensos e 
irreversíveis, além de danosos à vida humana, 
porque a ciência e a tecnologia apresentarão versões 
aprimoradas de tradutores que se manifestarão 
superiores aos seres humanos em tudo, inclusive na 
linguagem falada. O texto deixa muito claro que os 
turistas poderão levar consigo celulares que falarão 
por eles em viagens pelo mundo, porque terão os 
tradutores embutidos. 

C) os impactos tecnológicos, à medida que os 
tradutores avançarem cientificamente, aparecerão na 
vida do ser humano, porque a tecnologia dos 
computadores superará, em muito, a tecnologia dos 
seres humanos, usando suas próprias mentes para 
expressarem seus pensamentos. O texto esclarece 
que os turistas viajarão tranquilamente pelo mundo, 
sem precisar fazer uso da própria linguagem, porque 
seus celulares terão o Google que lhes fará o serviço 
de tradução. 

D) os impactos dos tradutores, à medida que 
avançarem, deverão se espalhar pelas mais variadas 
áreas. Em algumas áreas, como ciência e tecnologia, 
as versões automáticas, poderão ser até melhores do 
que as feitas por humanos. O texto deixa claro que 
atualmente, turistas já se beneficiam da tecnologia na 
hora de escolher destinos de viagem, não levando 
em conta a língua local, já que ferramentas do 
Google já se encontram disponíveis em celulares. 

E) à medida que os tradutores aparecerem mais 
tecnologizados, as áreas de ciências e tecnologia 
farão o serviço de tradução para os seres humanos, 
que não mais precisarão usar a escrita e a linguagem 
oral para se expressarem. Os turistas poderão viajar 
pelo mundo, segundo o texto, levando seus celulares 
de bolso ou computadores de mão para, livremente, 
fazerem suas traduções, uma vez que o Google 
estará acoplado aos seus aparelhos. 

 
 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso de 
crase: 

A) ele não resistiu a pressão e demitiu-se. 

B) este cartão dá o maior crédito a cultura brasileira. 

C) por favor, encaminhe-se àquele balcão. 

D) nossos atletas estão em condições semelhantes as 
dos americanos. 

E) você pagou à roupa para a loja. 

 
 

QUESTÃO 06 

Assinale a alternativa em que aparecem todos os 
adjetivos presentes no quadro a seguir: 

 
livro – amor – belo – impactante – cidade – Brasil – 
inteligente – floresta – textos – vida – animal – singeleza – 
sensível – estação – delicada – fácil – desenvolvimento – 
azul – magro – oração – escada – edifício  

 
A) belo – impactante – inteligente – sensível – delicada 

– fácil – azul – magro. 

B) livro – belo – impactante – cidade – inteligente – 
Brasil – floresta – estação. 

C) amor – belo – cidade – Brasil – floresta – textos – 
vida – animal – fácil. 

D) impactante – inteligente – floresta – textos – vida – 
singeleza – estação – fácil. 

E) livro – textos – vida – sensível – estação – delicada – 
fácil. 
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QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa que apresenta a grafia 
CORRETA em todas as palavras: 

A) enchurrada – mechilhão – mexer – ocioso – riquesa. 

B) higiênico – poetiza – profesar – rijidez – desperdísio. 

C) ferrujem – conçolidar – delicioso – chineza – 
conssecusão. 

D) pagem – lambujem – adejetivo – penugem – puser. 

E) recauchutar – gelatinosa – enxurrada – encharcar – 
refúgio. 

 
 

MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 08 

No celeiro Melhores Grãos, Marcos verificou que as 
rações da marca Proteína Certa, Nutri Mais e Boa Forma 
tinham preços diferente por saco de produto, conforme a 
tabela abaixo: 
 

 Ração pra 
Cachorro 

Ração pra 
Gatos 

Ração 
pra Aves 

Proteína 
Certa 

R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 30,00 

Nutri Mais R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 40,00 
Boa 
Forma 

R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 30,00 

 
Comprando X quilos de Ração para cachorro, Y 

quilos de Ração para gatos e Z quilos de Ração para 
aves, tanto da marca Proteína Certa quanto da marca 
Nutri Mais, Marcos gastaria a mesma quantia: R$ 260,00. 
Comprando as mesmas quantidades da marca Boa 
Forma, ele economizaria R$ 10,00. Determine X + Y + Z. 

A) 370 

B) 6 

C) 12 

D) 60 

E) 8 
----------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas questões de 09 a 14, assinale a alternativa 
correta. 
 

QUESTÃO 09 

Um vendedor recebe mensalmente um salário 
composto de duas partes: uma parte fixa, no valor de R$ 
700,00 mais 4% do total de vendas que ele faz durante o 
mês. Sabendo que o salário dele, num determinado mês, 
foi de R$ 1.020,00, quantos reais em mercadorias ele 
vendeu? 

A) R$ 1.020,00 

B) R$ 700,00 

C) R$ 8.000,00 

D) R$ 4,00 

E) R$ 1.400,00 

QUESTÃO 10 

6.000 aparelhos de DVD foram examinados depois 
de um ano de uso, e constatou-se que 3.000 deles 
apresentavam problemas de transmissão de imagem, 
1.500 tinham problemas de transmissão de som e 2.500 
não apresentavam nenhum dos tipos de problemas 
citados. Então, o número de aparelhos que apresentavam 
somente problemas de imagem é: 

A) 4.000 

B) 1.500 

C) 2.500 

D) 2.000 

E) 6.000 

 
 

QUESTÃO 11 

Considere os algarismos 2, 4, 5, 8 e 9. Com eles , a 
quantidade de números pares de três algarismos distintos 
é igual a: 

A) 12 

B) 3 

C) 24 

D) 5 

E) 36 
 

QUESTÃO 12 

Conforme os dados da tabela abaixo, a média dos 
salários de Joana, Mariana, Jean e André, no mês de maio 
de 2010 foi de: 
 

Funcionários Salários 
(R$) 

Joana 1.500,00 

Mariana 2.000,00 

Jean 2.500,00 

André 1.200,00 
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A) R$ 2.000,00 

B) R$ 1.500,00 

C) R$ 7.200,00 

D) R$ 1.800,00 

E) R$ 2.800,00 

 

QUESTÃO 13 

Ao voltar de uma viagem à França, Maria Eduarda 
trouxe 70 moedas de dois tipos: 
 

 Valor em dólar 
Tipo A 10 
Tipo B 20 

 
Se o valor total que ela trouxe foi de 1.200 dólares, 

calcule quantas moedas de cada tipo tem Maria Eduarda. 

A) 35 A e 35 B. 

B) 20 A e 50 B. 

C) 30 A e 40 B. 

D) 40 A e 30 B. 

E) 50 A e 20 B. 

 
 

QUESTÃO 14 

Numa festa de igreja, foi feita uma rifa com cartões 
numerados de 1 a 20. Quem tirar o cartão de número 1 
pagará R$ 2,00, quem tirar o cartão de número 2 pagará 
R$ 4,00, quem tirar o cartão de número 3 pagará R$ 6,00 
e assim por diante. Quanto renderá a rifa?’ 

A) R$ 40,00 

B) R$ 80,00 

C) R$ 20,00 

D) R$ 420,00 

E) R$ 240,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 15 

A Lei Complementar 101 de 2000, voltada para a 
responsabilidade na gestão fiscal é amparada pela 
Constituição brasileira  no capítulo II do Título VI. Assinale 
a alternativa que apresenta as características dessa lei: 

A) pressupõe ação planejada e transparente no sentido 
de prevenir riscos e corrigir desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas. 

B) estabelece metas de resultados de vendas e 
compras para o setor público. 

C) impõe condições para a geração de despesas na 
aquisição de bens patrimoniais. 

D) propõe um limite percentual de aplicação dos 
recursos a serem aplicados na educação. 

E) propõe e dispõe sobre os investimentos a serem 
feitos no setor de manutenção social, relativo à 
saúde e à educação. 

 
 

QUESTÃO 16 

Segundo informações do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o clima de Nova Aurora se 
caracteriza como:   
Assinale a alternativa correta. 

A) clima subtropical úmido mesotérmico, com verões 
quentes e invernos com geadas pouco freqüentes. 

B) clima equatorial úmido, com verões muito quentes. 

C) clima tropical semi-úmido, com verões e invernos 
bem definidos. 

D) clima subtropical seco, com verões quentes e 
invernos com geadas freqüentes. 

E) clima equatorial seco, com verões e invernos bem 
definidos. 

 
 

QUESTÃO 17 

Segundo a história do município de Nova Aurora, sua 
colonização se deu a partir da década de 1940. Nesse 
período, as primeiras famílias se estabeleceram em um 
lugar conhecido como: 
Assinale a alternativa correta. 

A) Marajó. 

B) Encruzilhada Tapejara. 

C) Palmitópolis. 

D) Encruzilhada Nova Aurora. 

E) Encruzilhada Tupãssi. 
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QUESTÃO 18 

Assinale a alternativa que apresenta dois países da 
América do Sul que fazem divisa ou limite territorial com o 
Brasil: 

A) Bolívia e Chile. 

B) Equador e Venezuela. 

C) Uruguai e Bolívia. 

D) Guatemala e Porto Rico. 

E) Argentina e Panamá. 

 

QUESTÃO 19 

O Brasil está dividido em cinco regiões. Assinale a 
alternativa que apresenta todas elas: 

A) norte, sul, leste, oeste e sudoeste. 

B) norte, sul, sudeste; nordeste e centro-oeste. 

C) sudoeste, sul, nordeste, sudeste e centro-oeste. 

D) sul, sudeste, nordeste, norte e noroeste. 

E) centro-oeste, sul, norte, sudoeste e noroeste. 

 

QUESTÃO 20 

Em 29 de agosto de 1853, o Paraná foi elevado à 
categoria de Província, pela Lei 704. Assinale a alternativa 
que indica o Estado brasileiro ao qual a Comarca do 
Paraná pertencia antes de ser Província: 

A) Mato Grosso do Sul. 

B) Mato Grosso. 

C) São Paulo. 

D) Santa Catarina. 

E) Paranaguá. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Numa unidade básica de Saúde, deu entrada uma 
jovem de 28 anos apresentando Hipertermia. Após a 
consulta médica, o clínico geral prescreve 400 MG vo de 
paracetamol em gotas. Nesta UBS tem disponível 
paracetamol gotas 200 MG/ml. Quantas gotas devem-se 
administrar? 
 Assinale a alternativa correta? 

A) 20 gotas.  

B) 44 gotas. 

C) 42 gotas. 

D) 48 gotas. 

E) 40 gotas. 

 

 

 

 

QUESTÃO 22 

No Brasil, a vacina BCG é indicada para crianças de 
0 a 4 anos, sendo obrigatória para os menores de um ano, 
de acordo com a Portaria 452 de 06/12/1976, do Ministério 
da Saúde. Deve-se vacinar o mais precocemente possível, 
de preferência, logo após o nascimento. Assinale a via 
correta de administração: 

A) via oral. 

B) via intramuscular. 

C) via endovenosa.  

D) via intradérmica.  

E) via anal.  
 

QUESTÃO 23 

Em relação à classificação de pacientes, a Triagem 
classifica o paciente no estado de emergência em várias 
categorias que representem o nível de prioridade. São 
eles: 
Assinale a alternativa Correta. 

A) emergenciais  -  estas condições são potencialmente 
ameaçadoras à vida ou à ação normal de qualquer 
órgão. 
urgentes  -  condições graves, mas não perigosas. O 
tratamento deve ter início num período entre vinte 
minutos e duas horas.  
Não-emergenciais - o atendimento permite uma 
demora maior, priorizando antes os cuidados 
emergências e urgentes. 

B) emergenciais -  condições graves, mas não 
perigosas. O tratamento deve ter início num período 
de duas horas até doze horas.  
urgentes - estas condições são potencialmente 
ameaçadoras à vida ou à ação normal de qualquer 
órgão. 
Não-emergenciais - o atendimento permite uma 
demora de até duas horas, preservando assim todos 
os órgãos do paciente. 

C) emergenciais - são condições graves em que o 
paciente corre risco de vida se não for priorizado em 
até seis horas, sendo assim, a ação normal de 
qualquer órgão. 
urgentes - apresentam condições potencialmente 
ameaçadoras à vida. O tratamento deve ser imediato. 
Não-emergenciais - o atendimento permite uma 
demora menor, priorizando antes os cuidados 
preventivos aos órgãos do paciente. 

D) emergenciais  -  o tratamento deve ser imediato, pois 
apresentam condições ameaçadoras a vida ou à 
ação normal de qualquer órgão. 
urgentes - são condições graves e perigosas. O 
tratamento deve ter início entre um período de vinte 
minutos a dez horas. 
Não-emergenciais  -  o tratamento permite uma 
demora significativa, priorizando antes os cuidados 
paliativos. 
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E) emergenciais - são condições que permitem uma 
demora menor, o tratamento deve ser imediato, pois 
podem comprometer a vida ou a ação normal de 
qualquer órgão.  
urgentes  -  são condições em que o atendimento 
deve ser imediato. 
Não-emergenciais - são condições graves mais não 
perigosas, consiste num tempo de atendimento de 
até doze horas. 

 
 
 

QUESTÃO 24 

No que se refere aos cuidados de enfermagem é 
importante, na administração de alimentos por sonda 
nasogástrica, sob prescrição médica ou do nutricionista: 
Assinale a alternativa correta. 

A) lavar a sonda com água gelada, duas horas após a 
alimentação. 

B) introduzir o alimento lentamente, para evitar diarréia. 

C) introduzir o alimento rapidamente, para evitar 
diarréia. 

D) administrar alimentos gelados, para não obstruir a 
sonda. 

E) utilizar alimentos liquidificados e quentes, para não 
obstruir a sonda. 

 
 
 

QUESTÃO 25 

Materiais como agulhas e seringas, utilizadas na 
assistência aos pacientes atendidos nos Estabelecimentos 
de assistência à Saúde representam um grave problema 
público e para a enfermagem que os manuseia de forma 
direta e indireta. Assinale a alternativa que indica 
corretamente os cuidados básicos com o manuseio desse 
material. 

A) reencapar as agulhas após o uso, antes de 
desprezar no lixo com saco branco leitoso, para 
evitar contaminação.  

B) desprezar as agulhas após reencapá-las  em lixo de 
material rígido, substituindo o recipiente quando este 
estiver com 2/3 da sua capacidade. 

C) utilizar os dedos como proteção durante os 
procedimentos que envolvam a utilização de agulhas 
hipodérmicas. 

D) desprezar as agulhas após o uso, em descartex 
recipiente este que é destinado aos materiais perfuro 
cortantes. 

E) reencapar as agulhas após o uso e deixá-las imersas 
em desinfetante por 2 horas, para desprezá-las 
Posteriormente em lixo de perfuro cortantes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







