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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Número de mulheres assassinadas cresce 200% na 
Paraíba, diz ONG 

 
A quantidade de mulheres assassinadas no mês de 

fevereiro deste ano na Paraíba cresceu 200% em relação ao 
mesmo período do ano passado. O levantamento foi 
divulgado na quinta-feira (1º) pelo Centro da Mulher 8 de 
Março, uma organização não governamental sediada em João 
Pessoa. Conforme a ONG, 22 mulheres foram mortas no 
estado em 2012, sendo 18 mulheres somente em fevereiro. No 
ano passado, foram registrados oito assassinatos de mulheres 
nos dois primeiros meses. 

 
Em entrevista ao Bom Dia Paraíba nesta sexta-feira 

(2), a coordenadora da ONG Bamidelê, Terlúcia Silva, disse 
que a Paraíba vive o ápice da violência contra a mulher. 
Segundo ela, os crimes têm ligação com a relação desigual de 
poder em comparação aos homens. "Por mais que existam 
políticas públicas, ocorre todo tipo de violência no cotidiano 
delas, desde xingamentos e privações a agressões físicas", 
declarou. 

 
Outra preocupação é a impunidade. Segundo ela, um 

dado do Conselho Nacional de Justiça revela que em apenas 
2% dos casos os agressores são condenados. Para ela, a 
educação é fundamental para combater a violência. 

 
"A gente cresce reproduzindo o pensamento de que o 

homem é forte e a mulher é frágil. Enquanto a gente não 
aceitar que as relações afetivas têm que ser respeitadas e 
livres, esse quadro vai permanecer", explica. 

 
A reportagem procurou as representantes da Secretaria 

Estadual da Mulher e Diversidade Humana em busca de 
comentários sobre as ações que estão sendo promovidas no 
combate à violência, mas foi informada que as secretárias 
estão em reunião nesta manhã. 

www.g1.globo.com 

1. Considerando as ideias presentes no texto, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
A. Somente no mês de fevereiro, do ano passado para o atual, 

o índice de mulheres assassinadas cresceu 200% na 
Paraíba.  

B. O crescimento de 200% no índice de mulheres 
assassinadas na Paraíba refere-se ao período de janeiro e 
fevereiro deste ano em relação ao mesmo período do ano 
anterior.  

C. Considerando que, neste ano, durante o mês de fevereiro, 
morreram 18 mulheres e que, nesse mesmo mês no ano 
passado, morreram 8, a diferença chega a mais de 100%.  

D. O Centro de Mulher 8 de março foi a organização do 
Estado responsável pela divulgação dos dados relativos à 
violência contra a mulher na Paraíba. 

E. Está claro na notícia que a violência na Paraíba acontece 
quase que exclusivamente contra a mulher. 

 
2. Tomando por base as informações do texto, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 

A. A violência contra a mulher restringe-se ao assassinato 
delas, por causa da relação desigual de poder em 
comparação aos homens. 

B. As políticas públicas empreendidas pelas organizações 
Centro da Mulher 8 de Março e Bamidelê são 
insuficientes para combater todo tipo de violência no 
cotidiano das mulheres paraibanas.  

C. Embora os xingamentos não sejam caracterizados como 
uma forma de violência, a partir deles pode-se gerar a 
violência física.  

D. A educação escolar é fundamental para o combate à 
violência porque a escola ensina as pessoas a se 
respeitarem mutuamente.  

E. Para que muitos casos de violência contra a mulher sejam 
evitados é necessário que as pessoas compreendam que 
um relacionamento afetivo não deve acontecer sob 
coação. 

 
3. Analise os itens seguintes, assinalando (V) para 

VERDADEIRO e (F) para FALSO. 

(    )  Embora o homem seja forte e a mulher seja frágil, as 
pessoas não devem reproduzir a o pensamento de que 
isso confere aos homens o direito de agir com 
violência contra as mulheres.  

(   ) O índice de impunidade é excessivamente inferior aos 
índices de casos de violência contra a mulher na 
Paraíba.  

(   )  Segundo dado do Conselho Nacional de Justiça, há 
quase plena impunidade para os crimes de violência 
cometidos contra a mulher.  

(   )  A punição aos agressores constitui uma estratégia 
suficiente para suprimir todo e qualquer ato de 
violência contra a mulher.  

A sequência CORRETA é: 

A. F, F, V, V. 
B. F, V, F, V. 
C. F, F, V, F. 
D. F, V, V, F. 
E. F, V, F, F. 

 
4. Considere a seguinte afirmação da coordenadora da ONG 

Bamidelê: “a Paraíba vive o ápice da violência contra a 
mulher.” 

No contexto da notícia, a palavra destacada pode ser 
substituída, sem prejuízo de sentido, por: 

 
A. Auge. 
B. Rigor. 
C. Poder. 
D. Requisito. 
E. Temor 

 
5. No trecho: “as relações afetivas têm que ser respeitadas e 

livres”, é possível identificar:  
 

A. Um substantivo e dois adjetivos. 
B. Um substantivo e três adjetivos. 
C. Dois substantivos e dois adjetivos. 
D. Três substantivos e um adjetivo. 
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E. Quatro adjetivos. 
 

6. “No ano passado, foram registrados oito assassinatos de 
mulheres nos dois primeiros meses.” 
Em relação aos aspectos gramaticais do trecho acima, 
assinale a alternativa  CORRETA. 
 

A. Em substituição à vírgula, os dois pontos poderiam ser 
utilizados sem caracterizar inadequação gramatical.  

B. “oito assassinatos de mulheres” é o sujeito composto da 
oração.  

C. A oração está na voz passiva sintética.  
D. Há dois adjuntos adverbiais na oração.  
E. “oito assassinatos de mulheres” constitui o agente da 

passiva da oração. 
 

7. “O levantamento foi divulgado na quinta-feira (1º) pelo 
Centro da Mulher 8 de Março, uma organização não 
governamental sediada em João Pessoa.” 
 
O termo sublinhado exerce função sintática de: 

 
A. Objeto indireto 
B. Adjunto adverbial 
C. Adjunto adnominal 
D. Aposto 
E. Agente da passiva 

 
8.  “Segundo ela, um dado do Conselho Nacional de Justiça 

revela que em apenas 2% dos casos os agressores são 
condenados.” 

 
A ideia expressa na conjunção que inicia a frase é de: 

 
A. Conformidade 
B. Explicação 
C. Restrição 
D. Concessão 
E. Proporção 

 
9. “A gente cresce reproduzindo o pensamento de que o 

homem é forte e a mulher é frágil.” 
 

Com relação aos aspectos gramaticais do trecho acima, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A.  Na frase, há presença da antonímia. 
B. As palavras “homem” e “mulher” constituem uma flexão 

de gênero com radicais diferentes. 
C. Por apresentar radicais diferentes, as palavras “homem” e 

“mulher” são classificadas quanto à flexão de gênero 
como comuns de dois gêneros.  

D.  Dos quatro verbos presentes na frase, dois podem ser 
classificados como verbos de ligação. 

E.  “forte” e “frágil” funcionam como predicativo do sujeito. 
 

10. Assinale a alternativa, em que o uso do sinal indicativo da 
crase caracterizaria inadequação gramatical. 

 
A.  O homem parece alheio a tudo quando está movido pela 

agressividade. 
B.  A sociedade precisa também ser sensível a situação de 

violência quando a  vítima é a mulher. 

C.  Na Paraíba, cujo índice de violência contra a mulher é 
alarmante, o momento é propício a reflexão. 

D.  O texto faz referência a violência contra a mulher. 
E.  Uma sociedade machista é propensa a aceitação passiva 

quando se trata de violência contra a mulher.  
 

CONHECIMENTOS GERAIS  

11. Brasil que é considerado o país do futebol, no ano de 
2014 terá a honra de sediar a copa de 2014. 
Recentemente foi divulgada a lista com as 12 cidades 
que irão sediar a copa. Assinale a alternativa que indica 
05 cidades escolhidas. 

A. São Paulo,  Brasília,  Recife, Cuiabá e Rio de Janeiro. 
B. Curitiba, Salvador, Boa Vista, Maranhão, Paraná. 
C. São Paulo,  Paraná,  Recife, Cuiabá e Porto Alegre. 
D. São Paulo,  Belo Horizonte,  Recife, Cuiabá e Goiás. 
E. Salvador,  Brasília,  Recife, Cuiabá e Maceió. 

12. O Ibby (International Board on Books for Young People) 
anunciou a  Escritora  Argentina Maria Teresa Andruetto e 
o ilustrador tcheco Peter Sís como os vencedores do 
Prêmio Hans Christian Andersen de 2012, 
_____________________para América Latina. 
 

Assinale a opção que completa CORRETAMENTE a 
lacuna da notícia. 

 
A. Primeiro Nobel de Literatura Juvenil. 
B. Terceiro Nobel de Literatura Infantil. 
C. Terceiro Nobel de Literatura Brasileira. 
D. Primeiro Nobel de Literatura Espanhola. 
E. Primeiro Nobel de Literatura Infanto Juvenil. 

13. O Fórum Mundial da Água, evento coordenado por um 
engenheiro da USP, Benedito Braga, reuniu 20 mil 
pessoas na semana passada em Marselha, na França. O 
centro das discussões foi a projeção da escassez de água 
no futuro,que poderá aumentar os riscos de conflitos no 
mundo. 

"Somos o país da água. Temos 12% da água doce do 
mundo", essa concentração de água doce no Brasil está 
localizada: 

A. Em Brasília. 
B. Em São Paulo. 
C. No Rio Grande do Sul. 
D. No Paraná. 
E. Em Manaus, na Bacia Amazônica.  

14. Uma das regiões que mais crescem é a América Latina 
quanto ao acesso à internet", disse à France-Presse o 
especialista de origem mexicana, sem divulgar números. 
De la Parra afirmou que atualmente a penetração de 
cobertura de internet na América Latina é de 30% dos 
lares. 

Nos países desenvolvidos, essa cobertura é de: 
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A. 20 % 
B. 60 % 
C. 40 % 
D. 70 % 
E. 100 % 
 
15. As lâmpadas fluorescentes contêm __________________, 

e são compostas por fósforo e mercúrio. O fósforo 
favorece o surgimento de câncer e provoca lesões nos rins 
e no fígado; o mercúrio, se inalado, pode causar dor de 
cabeça, febre, fraqueza muscular. A esses "poluidores" se 
unem outros, como computador e pneu, todos com 
componentes tóxicos na composição. 
 
Assinale a opção que completa CORRETAMENTE a 
lacuna do texto: 

 
A. Chumbo. 
B. Vidro e zinco. 
C. Ferro. 
D. Vidro e metal. 
E. Vidro. 

16. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) 
ampliará a votação biométrica para em torno de 15% do 
eleitorado paraibano, com a inclusão no sistema dos 
municípios que integram as zonas eleitorais de Campina 
Grande - Lagoa Seca, Massaranduba e Boa Vista - e de 
Piancó - Emas, Catingueira e Olho D'Água. O diretor-
geral do TRE, Leonardo Lívio Ângelo Paulino, anunciou, 
nesta sexta-feira, dia 13, que o TRE dará início em agosto 
ao recadastramento biométrico nesses oito municípios, e 
esse procedimento irá até 23 de maio de 2012. 

Assinale a alternativa que apresenta os apenas dois 
municípios da Paraibanos que  têm o novo sistema de 
recadastramento biométrico:  

A. Cabedelo e Campina Grande. 
B. Campina Grande e Pedras de Fogo. 
C. Cabedelo e Pedras de Fogo. 
D. Patos e Cabedelo. 
E. Cabedelo e Guarabira. 

 
17. As ONG’s (Organizações não governamentais) são 

organizações formadas pela sociedade civil sem fins 
lucrativos e que tem como missão a resolução de algum 
problema da sociedade, seja ele econômico, racial, 
ambiental, ou ainda a reivindicação de direitos e melhorias 
e fiscalização do poder público. 

 
Assina alternativa INCORRETA quanto a ONG e o seu 
objetivo de atuação. 

 
A. Fundação SOS Mata Atlântica; Defender os últimos 

remanescentes de Mata Atlântica. 
B. Amda: Associação Mineira de Defesa do Ambiente: tem 

como principal objetivo a preservação das florestas ainda 
que sua influência tenha sido durante toda a sua história 
associada ao movimento ambientalista no estado de Minas 
Gerais. 

C. Amda: Associação Maranhense de Defesa do Ambiente: 
tem como principal objetivo a preservação das florestas 
ainda que sua influência tenha sido durante toda a sua 
história associada ao movimento ambientalista no estado 
do Maranhão. 

D. Instituto Ethos: Instituto Ethos de Responsabilidade Social 
tem como missão “Mobilizar, sensibilizar e ajudar as 
empresas a gerir seus negócios de forma socialmente 
responsável, tornando-as parceiras na construção de uma 
sociedade sustentável e justa. 

E.  Instituto Akatu: o Akatu, que em tupi significa “semente 
boa” ou “mundo melhor”, tem como objetivo promover a 
responsabilidade social para educar e mobilizar a 
sociedade para o consumo consciente através do que, ela 
acredita, somos protagonistas na construção da 
sustentabilidade do nosso planeta. 

18. As origens do município de Juncó do Seridó datam de 
1892, quando Balduíno Guedes implantou a fazenda Unha 
de Gato. O local ficava a um quilômetro da atual sede 
municipal. Com o tempo, muitas casas foram construídas 
no local, tomando logo o aspecto de um povoado.  

  
Na fazenda Unha de Gato foi desenvolvida a produção de: 

 
A. Cana-de-açúcar e abacaxi. 
B. Cana-de-açúcar.  
C. Pecuária e Cana-de-açúcar. 
D. Agricultura e pecuária. 
E. Agricultura. 

19.  No processo de formação urbana do município do Junco 
do Seridó, um local começava a ser habitado por viajantes 
que se deslocavam de Campina Grande e João Pessoa para 
o sertão e vice-versa. Esse local foi denominado de: 

A. Ponto de Nordestinos. 
B. Vila Encantada. 
C. Cenário das Pedras. 
D. Canto das Minas. 
E. Chorão. 

 
20. Nova York, Londres e Cidade de Cingapura ocupam os 

três primeiros lugares no ranking das cidades mais 
competitivas do mundo realizado pela unidade de 
inteligência da revista "The Economist", divulgado nesta 
segunda-feira. Paris e Hong Kong ocupam empatadas o 
quarto lugar. 

 
Nesse ranking, que cidade brasileira aparece no  62º lugar. 

 
A. Curitiba 
B. Rio de janeiro 
C. Belo Horizonte 
D. São Paulo 
E. Minas Gerais 

 
http/www.folha.com.br-20/03/2012 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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21. A percepção de saúde como direito de cidadania é um 
dado novo na história política social brasileira. Nesse 
contexto a noção de saúde tende a ser percebida como: 

 
A. Conjunto de condições coletivas de existência com 

qualidade de vida. 
B. Expressão de decisão e gestão exclusiva do Estado. 
C. Visão medicalizada de saúde de forma globalizada. 
D. Compreensão da saúde como um estado biológico. 
E. Estado de ausência de enfermidade.  
       
22. Fazem parte da doutrina do Sistema Único de Saúde 

(SUS) EXCETO: 
 

A. Integralidade. 
B. Universalidade. 
C. Equidade. 
D. Centralização. 
E. Descentralização.  

 
23. A ocorrência epidêmica restrita a um espaço 

extremamente delimitado, como um colégio ou um 
quartel, é considerada: 

 
A. Surto endêmico. 
B. Surto epidêmico. 
C. Epidemia regional. 
D. Surto regional. 
E. Surto sazonal. 
 
24. De acordo com as propostas da 8ª Conferência Nacional 

de Saúde (CNS) o sistema público de prestação de 
serviços de saúde deverá dar atendimento: 

 
A. A nível primário a toda população carente. 
B. A nível secundário a toda população, independente da 

classe econômica. 
C. Em todos os níveis (Primário, Secundário e Terciário) a 

toda população. 
D. Dar atendimento em nível terciário dependente da classe 

econômica. 
E. Apenas no nível secundário e terciário. 

 
25. A ocorrência habitual de uma doença ou a presença 

permanente de um agente infeccioso em determinada área 
geográfica é denominada: 

 
A. Infestação.  
B. Epidemia. 
C. Pandemia. 
D. Surto epidêmico. 
E. Endemia. 
 
26. A avaliação em saúde é parte fundamental no 

planejamento e na gestão do SUS. A avaliação em saúde 
tem como pressuposto: 

 
A. Avaliação do emprego dos recursos e possíveis desvio de 

verba. 
B. Avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das 

estruturas, processos e resultados. 
C. Avaliação do trabalho dos profissionais de saúde. 
D. Avaliação da eficiência dos gestores e efetividade das 

estruturas. 

E. Avaliação dos indicadores de saúde. 
 
27. A saúde é um direto fundamental do ser humano, devendo 

o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício.  

 
Por tanto, o dever do Estado de garantir a saúde consiste em: 

 
A. Formulação execução de políticas de saúde, econômicas e 

sociais e nos estabelecimentos dos acessos às ações e aos 
serviços de saúde. 

B. Estabelecimentos de condições que assegurem acesso aos 
serviços de saúde. 

C. Promoção da saúde da população.  
D. Fortalecimento do modelo privatista de saúde. 
E. Centralização das ações na sua integralidade. 
 
28. O Pacto pela Saúde 2006 expresso na Portaria n° 399, de 

22 de fevereiro de 2006, e na Portaria n° 399, de março de 
2006, apresenta: 

 
A. Duas dimensões: Pacto de gestão, Pacto em defesa do 

SUS.  
B. Que os gestores da esfera federal do sistema assumirão o 

compromisso público de construção do Pacto pela saúde 
2006. 

C. Três dimensões: Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS 
e Pacto de gestão, assumida pelos gestores das três esferas 
do sistema. 

D. Três dimensões: Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS 
e Pacto de gestão, assumida pelos gestores dos Estados. 

E. Tornar o Sistema Único de Saúde legal. 
 
29. Os princípios básicos e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde estabelecido pela Constituição Federal de 1988 são: 
 

A. Atendimento humanizado e centralizado. 
B. Participação da comunidade e atendimento especializado. 
C. Rede regionalizada e atendimento individual. 
D. Atendimento integral e descentralização. 
E. Centralização e participação da comunidade. 
 
30. De acordo com a Lei n° 8.149/1990, a alternativa que 

define a organização das reuniões do Conselho de Saúde 
é: 

 
A. Em situações de emergência. 
B. Após eleições presidenciais. 
C. Por convocação de autoridade 
D. Durante as Conferências de Saúde 
E. Em caráter permanente e deliberativo. 

 
31.  Para a realização do sódio e fósforo, as metodologias 

utilizadas atualmente são: 
 

A. Eletrodo íon seletivo e colorimetria. 
B. Colorimetria e eletroforese. 
C. Eletrodo íon seletivo e imunoenzimática.     
D. Fotometria de chama e turbidimetria. 
E. Eletroforese e eletrodo íon seletivo.  
 
32.  O significado CORRETO do termo assepsia é: 
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A. Conjunto de técnicas utilizadas para controlar as 
infecções. 

B. Termo utilizado para lavagem ou desinfecção da pele. 
C. Conjunto de técnicas que visa impedir a contaminação de 

locais, artigos ou seres humanos. 
D. Termo utilizado com o mesmo significado de 

esterilização. 
E. Termo que contemplam a lavagem e ant-sepsia das mãos. 
 
33. Considere as seguintes assertivas: 

 
I. São classificadas como equipamentos de proteção 

individual (EPIs) as luvas, o avental, o fluxo laminar, o 
chuveiro de emergência e o lava-olhos. 

II. Não é permitido o uso de calçados abertos, ingestão de 
bebidas ou alimentos na área técnica, assim como utilizar 
a boca para atividade de aspiração de líquidos com auxílio 
de pipetas. 

III. Deve-se utilizar recipiente rígido, impermeável, resistente 
a perfurações, com tampa e devidamente identificado para 
o descare de lâminas, agulhas e outros materiais 
perfurocortantes. 

                
Está  (ão)CORRETO(S): 

 
A. I, apenas; 
B. I e II, apenas; 
C. I e III, apenas; 
D. II e III, apenas; 
E. I, II e III. 

 
34. Sobre as funções químicas orgânicas é CORRETO 

afirmar: 
 
A. São substâncias químicas de ligação iônica bipolar. 
B. São substâncias químicas isômeros dos metais alcalinos 

terrosos. 
C. São substâncias químicas pertencentes ao grupo dos gases 

nobres. 
D. São substâncias químicas derivadas do carbono. 
E. São substâncias químicas derivadas dos isômeros do 

grupo 1A. 

35. Levando-se em consideração as boas práticas de 
laboratório clínico e a legislação vigente para esse 
segmento, pode-se afirmar que: 

 
A. Não se deve seguir as orientações e recomendações dos 

fabricantes na utilização dos insumos e equipamentos. 
B. A utilização de insumos com validade expirada e 

facultativa e está vinculada ao tamanho e porte do 
laboratório. 

C. A rastreabilidade das várias etapas do processo e o 
registro dos dados são necessárias nas fases pré e pós-
analítica. 

D. Deve-se realizar e manter os registros das manutenções 
preventivas e corretivas dos equipamentos. 

E. Pode-se permanecer sem responsável técnico sem alvará 
de funcionamento expedido por órgão de vigilância 
sanitária por, no máximo, 180 dias. 

 
36. A esterilização pelo calor seco pode ser empregada para 

os seguintes materiais de laboratórios: 

A. Meios de cultura para posterior uso nos exames 
microbiológicos. 

B. Soros controles para reações imunológicas, antes de seu 
uso nas corridas  analíticas. 

C. Sangue total em tubos de coletas para posterior descarte. 
D. Placas de meios de cultura já utilizadas, com colônias, a 

serem descartadas. 
E. Vidrarias secas e limpas. 

 
37. Assinale a alternativa CORRETA quanto à propriedade do 

elemento químico orgânico C, carbono:  
  

A. Monovalente. 
B. Bivalente. 
C. Tetravalente. 
D. Pentavalente. 
E. Hexavalente. 
 
38. Dos elementos químicos abaixo quais são considerados 

como químico orgânico:  

A. Carbono, hidrogênio e oxigênio. 
B. Carbono, alumínio e oxigênio. 
C. Carbono, oxigênio e chumbo. 
D. Carbono, hidrogênio e prata. 
E. Carbono, oxigênio e prata.  
 
39. Na tabela periódica encontram-se todos os elementos 

químicos distribuídos em grupos e ou famílias.  

Diante dessa afirmação, são exemplos de gases nobres: 
 

A. Hélio, neônio e argônio. 
B. Neônio, alumínio e argônio. 
C. Argônio, enxofre e lítio. 
D. Lítio, neônio e argônio. 
E. Hélio, argônio e lítio. 
 
40. Dependendo da concentração utilizada no produto 

químico utilizado tanto como bactericida como 
bacteriostático, é o: 
 

A. Anidrido acético. 
B. Álcool etílico. 
C. Xilol. 
D. Hidróxido de sódio. 
E. Ácido acético. 

 
_________________________________________________ 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




