
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 02hs30min de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 20 (vinte) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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O conde e o passarinho 
 
1º Acontece que o Conde Matarazzo estava passeando pelo parque. O Conde Matarazzo é um conde muito velho, 
que tem muitas fábricas. Tem também muitas honras. Uma delas consiste em uma preciosa medalhinha de ouro que o 
conde __________ à lapela, amarrada a uma fitinha. Era uma condecoração 
2º Ora, aconteceu também um passarinho. No parque havia um passarinho. E esses personagens – o conde e o 
passarinho – foram os únicos da singular história narrada pelo Diário de São Paulo. 
3º Devo confessar preliminarmente que, entre um conde e um passarinho, prefiro um passarinho. Torço pelo 
passarinho. Não é por nada. Nem sei mesmo explicar essa preferência. Afinal de contas, um passarinho canta e voa. O 
conde não sabe gorjear nem voar. O conde gorjeia com apitos de _________, barulheiras enormes, de fábricas 
espalhadas pelo Brasil, vozes dos operários, dos teares, das máquinas de aço e de carne que trabalham para o conde. O 
conde gorjeia com o dinheiro que entra e sai de seus cofres, o conde é um industrial, e o conde é conde porque é 
industrial. O passarinho não é industrial, não é conde, não tem fábricas. Tem um ninho, sabe cantar, sabe voar, é apenas 
um passarinho e isso é gentil, ser um passarinho. 
4º Eu quisera ser um passarinho. Não, um passarinho, não. Uma ave maior, mais triste. Eu quisera ser um urubu. 
5º Entretanto, eu não quisera ser conde. A minha vida sempre foi orientada pelo fato de eu não pretender ser 
conde. Não amo os condes. Também não amo os industriais. Que eu amo? Pierina e a vida, duas coisas que se 
confundem hoje, e amanhã mais se confundirão na morte. [...] 
6º Mas voltemos ao conde e ao passarinho. Ora, o conde estava passeando e veio o passarinho. O conde desejou 
ser que nem o seu patrício, o outro Francisco, o Francisco da Úmbria, para conversar com o passarinho. Mas não era o 
Santo Francisco de Assis, era apenas o conde Francisco Matarazzo. Porém ficou encantado ao reparar que o passarinho 
voava para ele. O conde ergueu as mãos, feito uma criança, feito um santo. Mas não eram mãos de criança nem de 
santo, eram mãos de conde industrial. O passarinho desviou e se dirigiu firme para o peito do conde. Ia bicar seu 
coração nada cristão? Não, ele não era um bicho grande de bico forte, não era, por exemplo, um urubu, era apenas um 
passarinho. /bicou a fitinha, puxou, saiu voando com a fitinha e com a medalha. 
7º O conde ficou muito aborrecido, achou muita graça. Ora essa! Que passarinho mais ____________! 
8º Isso foi o que o Diário de São Paulo contou. O passarinho, a esta hora assim, está voando, com a medalhinha 
no bico. Em que peito a colocareis, irmão passarinho? Voai, voai, voai por entre as chaminés do conde, varando as 
fábricas do conde, sobre as máquinas de carne que trabalham para o conde, voai, voai, voai, voai, passarinho, voai. 
 

(Rubem Braga. 200 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro, Record, 1992.) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) exibia – usinas – esquisito. 
b) ezibia – uzinas – esquizito. 
c) exibia – usinas – isquisito. 
d) ezibia – usinas – isquizito. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre o texto: 
I - Segundo o narrador o conde simboliza coisas negativas, ruins: a vaidade, a ganância pelo dinheiro, o orgulho, 
a exploração de outras pessoas etc. 
II - O fato do passarinho tirar a medalha do conde pode simbolizar que este não a mereça e que devem existir 
pessoas mais dignas dessa homenagem. 
III - A semelhança que o narrador sugere existir entre as mãos de um santo e as de uma criança é a pureza, a 
inocência e a bondade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o verbo “trabalham” (8º parágrafo) está corretamente classificado quanto ao 
tempo, modo e pessoa: 
a) presente, subjuntivo, 2ª pessoa do plural. 
b) pretérito perfeito, indicativo, 3ª pessoa do plural. 
c) presente, indicativo, 3ª pessoa do plural. 
d) pretérito imperfeito, indicativo, 2ª pessoa do plural. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a função sintática do termo destacado está incorreta: 
a) Prefiro um passarinho, (3º parágrafo) – objeto indireto. 
b) Isso é gentil, (3º parágrafo) – predicado nominal. 
c) o passarinho voava para ele (6º parágrafo) – sujeito. 
d) O conde ficou muito aborrecido (7º parágrafo) – predicativo do sujeito. 
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05 - Assinale a alternativa em que a analise morfológica dos termos destacados do trecho abaixo está correta: 
 O passarinho desviou e dirigiu-se firme para o peito do conde. (6º parágrafo). 
a) substantivo – substantivo – adjetivo – adjetivo. 
b) adjetivo – adjetivo – substantivo – adjetivo. 
c) substantivo – verbo – substantivo – substantivo. 
d) substantivo – verbo – adjetivo – substantivo. 
 

 
06 - Marcos dividiu um terreno retangular em 4 terrenos também retangulares, sendo que a área ocupada por 
cada terreno está especificada, de acordo com a figura acima. A área total do terreno original era de: 
a) 168 m2. 
b) 186 m2. 
c) 192 m2. 
d) 198 m2. 
 
07 - Janaína leu um livro em 9 dias, lendo 20 páginas por dia. Se ela tivesse lido 15 páginas por dia, teria lido o 
livro em: 
a) menos de 7 dias. 
b) 12 dias. 
c) 14 dias. 
d) mais de 15 dias. 
 

 
08 - Diego resolveu aproveitar a promoção acima, e gastou R$ 195,10 em camisetas e bermudas. Além de 
algumas camisetas, Diego comprou: 
a) 2 bermudas. 
b) 3 bermudas. 
c) 4 bermudas. 
d) 5 bermudas. 
 
09 - Henrique distribuiu determinada quantia em dinheiro entre seus dois filhos. Pedro ficou com 3/5 do valor 
total, que equivale a R$ 56,40, e Amanda com o restante. A quantia distribuída por Henrique foi de: 
a) R$ 76,00. 
b) R$ 83,60. 
c) R$ 90,24. 
d) R$ 94,00. 
 
10 - Um número somado com seu sucessor, é igual à metade do seu triplo mais 5 unidades. Esse número é: 
a) 8. 
b) 9 
c) 10. 
d) 12. 
 
11 - Sistema de informação, montado pelo departamento de atenção básica/Ministério da saúde responsável pelo 
ESF e PACS, para juntar todas as informações de saúde das fichas A: 
a) SIAB    c) SIM 
b) SINASC   d) SINAM 
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12 - Ultrapassa a superfície, o solo, as características geográficas e físicas. É na verdade um espaço de vida 
pulsante, de alegrias, conflitos, política, cultura, ganho econômico e características epidemiológicas: 
a) Território Moradia. 
b) Território Área. 
c) Território Processo. 
d) Território Distrito. 
 
13 - Trata-se de chegar a um acordo sobre o que a gente procura saber. Em outros casos, pode-se partir de um 
problema já identificado que se deseja conhecer a importância real ou que quer documentar: 
a) Fatores Ambientais. 
b) Fatores Sanitários. 
c) Sistema Sanitário. 
d) Diagnóstico Comunitário. 
 
14 - É o processo de decidir o que fazer. É a escolha organizada dos melhores meios e maneiras de se alcançar os 
objetivos propostos: 
a) Cadastramento. 
b) Planejamento. 
c) Investigação. 
d) Acompanhamento. 
 
15 - Com o tempo, forma-se nas paredes e no fundo da caixa d’água uma camada de lama que dá á água um 
sabor desagradável . Por isso o ACS deve orientar as famílias que façam a limpeza da caixa d’água em quanto 
tempo: 
a) Cada três meses, ou no máximo um ano. 
b) Cada seis meses, ou no máximo um ano. 
c) Cada oito meses, ou no máximo um ano. 
d) Cada quatro meses, ou no máximo um ano. 
 
16 - De acordo com o calendário básico de vacinação da criança (PNI) o esquema da vacina contra Hepatite B é: 
a) 1º dose ao nascer, 2º dose 1mês após a 1º dose e 3º dose 06 meses após a 1º dose. 
b) 1º dose ao nascer, 2º dose 2 meses após a 1º dose e 3º dose 06 meses após a 1º dose. 
c) 1º dose aos 30 dias, 2º dose 2 meses após a 1º dose e 3º dose 06 meses após a 1º dose. 
d) 1º dose 15 dias de nascido, 2º dose 1º mês após a 1º dose e 3º dose 06 meses após a 1º dose. 
 
17 - É uma doença grave, mas tem cura. O uso correto dos medicamentos, durante seis meses ou um ano, 
conforme o tipo de doença (presença de poucos ou muitos bacilos) garante o sucesso do tratamento: 
a) AIDS 
b) Hanseníase 
c) Hantavirose 
d) Câncer 
 
18 - É a doença mais comum da infância e ataca principalmente as crianças entre 02 e 06 anos de idade e aquelas 
que vivem em locais frios e úmidos: 
a) Sarampo. 
b) Asma. 
c) Resfriado. 
d) Laringite. 
 
19 - A partir de que ano o sistema único de saúde foi deixado de ser um conjunto de leis e princípios para se 
transformar em realidade. “Saúde Direito de Todos e Dever do Estado”: 
a) 1989 
b) 1990 
c) 1991 
d) 1992 
 
20 - Qual a Lei que garante que Saúde é Direito de Todos e Dever do Estado: 
a) 8.412 
b) 8.800 
c) 8.142 
d) 8.080  

 







