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PORTUGUES  

  
   TEXTO 

“No início da década de 20, quando o automóvel tinha 
feito sua aparição com força total, caminhar pelas 
grandes avenidas européias era sair para ser expulso da 
rua pelo tráfego. “Foi como se o mundo tivesse 
subitamente enlouquecido”, dizem as pessoas quando 
fazem referência a essa época. O homem sentia-se 
diretamente ameaçado e vulnerável. “Deixar nossa casa 
significava que, uma vez cruzada a soleira da porta, nós 
estávamos em perigo, e podíamos ser mortos pelos carros 
que passavam”. Chocadas e desorientadas, as pessoas 
comparavam a rua de então com a de sua juventude: “A 
rua nos pertencia; cantávamos nela, discutíamos nela, 
enquanto os cavalos e veículos passavam suavemente”. 
A rua era, portanto, pouco tempo antes, o espaço que 
acolhia os homens, que lhes permitia se moverem à 
vontade, em um ritmo que podia acolher tanto as 
discussões quanto a música;homens, animais e veículos 
coexistiam pacificamente em uma espécie de paraíso 
urbano. Acontece que esse idílio terminou, as ruas 
passaram a pertencer ao tráfego, e o homem sobreviveu a 
esse tipo de mudança. Depois de esquivar-se e lutar 
contra o tráfego, acabou identificando-se por inteiro com 
as forças que o estavam pressionando. O homem da rua 
incorporou-se ao novo poder, tornando-se o homem no 
carro. 
   A perspectiva desse novo homem no carro gerou uma 
nova concepção de rua, que passou a orientar os projetos 
urbanos daí por diante. “Numa rua verdadeiramente 
moderna” – diziam, então, os especialistas – “nada de 
pessoas, exceto as que operam as máquinas; nada de 
pedestres desprotegidos e desmotorizados para retardar o 
refluxo.” 
 
01) Marque a alternativa correspondente ao tema em 
torno do qual se organiza o discurso acima: 
a) O tráfego no mundo moderno. 
b) A modernidade e o poder da máquina. 
c) O homem e o espaço urbano. 
d) O paraíso urbano e a máquina. 
02) O texto defende a tese de que: 
a) O homem, no passado, conheceu uma espécie de 
paraíso urbano, mas corrompeu-o e dele foi expulso. 
b) A utilização do espaço pelo homem depende de sua 
relação com o mundo. 
c) O homem, quando pressionado, alia-se às forças 
adversas e incorpora-se ao seu poder. 
d) O mundo moderno só admite pessoas que sabem 
operar as máquinas com perícia. 

03) “O homem da rua incorporou-se ao novo poder, 
tornando-se o homem no carro.” Essa afirmação foi 
utilizada, no texto, para demonstrar que: 
a) O homem, aliando-se à máquina, descobriu um 
novo poder e deu um novo ritmo a seus atos. 
b) O carro deu ao homem novas perspectivas de vida, 
gerando, inclusive, um tipo de urbanização que 
protege o pedestre. 
c)  O homem mudou e, em decorrência disso, surgiu 
uma nova concepção de rua. 
d) O homem tornou-se moderno quando trocou o 
andar a pé, na rua, pelo andar de automóvel nas 
grandes avenidas. 
 
04) Marque a alternativa que apresenta um verbo que 
não é defectivo: 
a) acontecer, doer.           b) adequar, falir. 
 
c) polir, abolir.                d) precaver, reaver. 
 
05) Leia o trecho abaixo: 
 
       - Manuel chegou cedo para o trabalho. Era uma 
segunda-feira. No escritório, os colegas se 
mobilizaram para fazer-lhe uma surpresa: a sua festa 
de aniversário. 
- Com relação à tipologia textual, podemos dizer que: 
a) é um texto descritivo.       
b) é um texto dissertativo. 
c) é um texto narrativo com alguns traços descritivos. 
d) é um texto narrativo. 
 
06) Assinale a opção com erro de concordância da 
palavra bastante: 
 
a) Bastantes pássaros voaram. 
b) Encontrei bastantes surpresas. 
c) Ficaram bastantes admirados. 
d) Pessoas bastantes apareceram por lá. 
 
07)  Está correta a regência da frase: 
a) O ar que ele aspirava era poluído. 
b) O emprego que aspirávamos era apenas um sonho. 
c) O filme que assistimos é excelente. 
d) O documento a que visei era falso. 
 
08)  As orações a seguir não têm sujeito, exceto: 
a) Faltou um elemento. 
b) São dez horas. 
c) Ventou muito ontem. 
d) Havia muitos Ônibus. 
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09) Marque a frase cujo verbo poderia estar também no 
plural: 
a) O povo aplaudia. 
b) Jamais haverá discussões. 
c) Um e outro artista gostaria de assinar tal trabalho. 
d) Luta-se por dias melhores. 
 
10) Marque a opção em que a frase variamente apresenta 
erro: 
a) Sua filha nasceu em maio. 
-Comemoramos o primeiro de maio. 
b) Ela completou quinze primaveras. 
-Casimiro escreveu o livro as primaveras. 
c) Voltei à terra natal. 
-Gostamos muito do natal. 
d) Deixei o lixo na rua. 
-Irei à rua da assembléia. 

 
MATEMÀTICA 

 
11) Quatro nadadoras Paula, Nara, Sandra e Karen 
combinaram que ao final de cada prova, a que ficasse em 
último lugar dobraria o dinheiro que cada uma das outras 
possuía. Competiram 4 vezes e ficaram em último lugar 
na 1°, 2°, 3° e 4° provas, respectivamente, Paula, Nara, 
Sandra e Karen. Se no final, cada uma ficou com R$ 
16,00, então, inicialmente Paula possuía: 
a) R$ 16,00                                   b) R$ 33,00 
 
c) R$ 9,00                                     d) R$ 17,00 
 
12) Um reservatório em forma de paralelepípedo 
retângulo de 24,5 metros de comprimento, 1,6 decâmetro 
de largura e 0,045 hectômetro de profundidade contém 
certa quantidade de leite. Sabendo-se que esse leite 
ocupa 3/5 da sua capacidade e que um litro dele pesa 
1.020 gramas, o peso em toneladas é de: 
 
a) 1.799,28 t                          b) 1.799.280 t 
 
c) 1.079,568 t                        d) 5.397,84 t 
 
13) Em sua loja Mara aumentou o preço de um certo 
produto em 30%. Como a venda do produto caiu, Mara, 
arrependida, pretende dar um desconto no novo preço de 
modo a fazê-lo voltar ao valor anterior ao aumento. 
Nesse caso, Mara deve anunciar um desconto de, 
aproximadamente: 
 
a) 23%                                    b) 28% 
 
c) 15%                                    d) 30% 

14) Uma caixa d’água é abastecida à razão constante 
de 15 l/min (litros/minutos); e, simultaneamente, seu 
conteúdo escoa, por uma torneira, à razão constante 
de 7 l/min. Se, em certo instante, o volume de água 
nessa caixa é de 800 l, então, a caixa estará com 
2.000  l  em:   
a) 3 horas                                       b) 4 horas 
 
c)  2 horas e 30 minutos               d) 2 horas                              

 
15) Pedro iniciou um serviço às 8h e 30min, 
interrompendo-o às 12h e 10min para o almoço. 
Retomou-o às 13h e 20min, terminando-o  às 16h. 
Então o  tempo que Pedro levou para fazer esse 
serviço foi: 
 
a) 5 horas e 20 minutos.              b) 5 horas e meia. 
c) 6 horas e 20 minutos.              d) 6 horas 
 
16) Um comerciante vendeu um produto por R$ 
5.250,00. De quanto foi o lucro, em reais, se ele 
representa 25% sobre o preço de custo? 
a) 1.150,00                           b) 1.312,50 
 
c) 1.180,00                          d) 1.200,00 
 
17) Aumentar o preço de um produto em 30% e, em 
seguida, conceder um desconto de 20% equivale a 
aumentar o preço original em: 
a) 4%                                              b) 6% 
c) 8%                                              d) 10% 
 
18) 24 operários fazem 2/5 de determinado serviço 
em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos 
dias a obra estará terminada, sabendo-se que foram 
dispensados 4 operários e o regime de trabalho 
diminuído de uma hora por dia? 
a) 12                                              b) 18 
c) 11                                              d) 21 
 
19) A que taxa foi aplicado um capital de R$ 
31.000.000,00, que produziu R$ 28.520,000,00 de 
juro, em 8 meses? 
a) 10,2% ao mês.                        b) 13,5%  ao ano. 
c) 7,7%  ao ano.                         d) 11,5%  ao mês. 
 
20) A razão entre as idades de duas pessoas é, 
atualmente, de 3/4. há dez anos, essa razão era de 
1/3. Pode-se afirmar que a diferença das idades é: 
a) 10 anos                                  b) 1 ano 
 
c) 6 anos                                   d) 4 anos 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

21) Sobre o sistema de informação em saúde, é correto 
afirmar: 
 
a) ainda não foi criado para as equipes do ESF, sendo 
neste caso utilizado o SIAB, que é específico da Atenção 
Básica. 
 
b) é um instrumento para coletar, organizar e analisar 
dados necessários à definição de problemas e riscos para 
à saúde.  
 
c) deve ser centralizado, para permitir que sejam 
conhecidas as informações de todos os locais. 
 
d) n.d.a. 
 
22) A doença contagiosa causada pelo vírus papiloma é: 
a) Herpes.                                         b) Sífilis. 
 
c) Condilona  acuminado.                d) Cancro Mole. 
 

23)  A Resolução - RDC nº. 274, de 22 de setembro de 
2005 (ANVISA), regulamenta, que o “Gelo” para 
consumo humano, deve ser: 

a) água em estado sólido. 
b) água em estado gasoso. 
c) água no estado líquido. 
d) o gelo não serve para consumo humano.  
 

 
24) Fazem parte do Sistema Único de Saúde: 
a) os centros e postos de saúde, hospitais - incluindo os 
universitários, laboratórios, hemocentros (bancos de 
sangue). 
b) os serviços de Vigilância Sanitária, Vigilância 
Epidemiológica, Vigilância Ambiental. 
c) algumas fundações e instituições de pesquisas. 
d) todas estão corretas. 
 
25) A doença altamente contagiosa causada pela bactéria 
Salmonella Typhi é: 
a) Cólera.                                      b) Febre tifíde. 
 
c) Sarampo.                                  d) Febre amarela. 

 
 
 

26) Quem remunera o trabalho prestado pelo Agente 
Comunitário de Endemias é : 
 
a) o Agente Comunitário de Saúde, presta os seus 
serviços para o SUS, por isso tem que receber do 
Ministério da Saúde. 
 
b) remuneração do seu trabalho incumbe ao 
Município em parceria com Ministério da Saúde. 
 
c) a remuneração vem do Ministério da Saúde e não 
do Município. 
 
d) nenhuma das alternativas está correta. 
 
27) O Programa Saúde da Família (ESF), tem como 
ponto positivo: 
 
a) influenciar  a saúde das pessoas fora do ambiente 
hospitalar. 
b) descentralização e integralidade. 
c) participação da comunidade, mediante o 
cadastramento e a vinculação dos usuários. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
28) Sobre a saúde pública podemos afirmar: 
 
a) o Sistema Único de Saúde depende de verbas 
públicas. 
b) Os planos de saúde atendem sempre pessoas 
carentes. 
c) sobre o uso de medicamento cabe o farmacêutico 
receitar. 
d) nunca falta vagas para atendimento nos maiores 
hospitais da  saúde pública. 
 
29) São princípios do SUS (Sistema Único de 
Saúde): 
 
a) Universalidade, igualdade e equidade. 
b) Universalidade, pessoalidade e legalidade. 
c) Igualdade, legalidade e pessoalidade. 
d) Universalidade, legalidade e pessoalidade. 
 
 
30) As principais doenças transmitidas pela água são, 
exceto: 

a) Cólera.                               b) Diarréia infecciosa. 

c) AIDS                                d) Leptospirose. 
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31) O elo entre a Unidade de Saúde da Família e a 
Comunidade  é realizado pelo: 
 
a) Auxiliar de Enfermagem. 
b) Enfermeiro. 
c) Agente Comunitário. 
d) Dentista. 
 
32) São várias as competências exigidas para um Agente 
Comunitário de Saúde. Qual a competência abaixo que 
não é do Agente Comunitário de Saúde? 
 
a) realizar curativos em domicílios. 
b) monitoramento de situações de risco. 
c) prevenção de doenças prevalentes na área. 
d) trabalho em equipe. 
 
33) O Agente Comunitário de Endemias durante o 
desenvolvimento das suas atividades de trabalho, deve: 
 
a) assegurar alguns benefícios  para as pessoas do seu 
convívio. 
b) respeitar os valores culturais e crenças religiosas da 
família assistida. 
c) resolver os problemas financeiros da família assistida. 
d) informar à comunidade os relatos das pessoas obtidas 
durante a visita domiciliar. 
 
34) A doutrina do SUS (Sistema Único de Saúde) que 
todo cidadão é atendido perante suas necessidade é: 
 
a) Equidade.                              b) Resolutividade. 
 
c) Integralidade.                        d) Descentralização. 

 
35) A sigla  PACS significa: 
a) Programa de Assistência Comunitária de São Paulo. 
b) Programas de Agentes Comunitários  e Saúde da 
Família. 
c) Programa de Agentes de Informação Comunitária. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36)  Como é feito o financiamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS)? 
a) de forma bipartite, ente o Governo Federal e Estadual. 
b) de forma bipartite, entre o Governo Estadual e 
Municipal. 
c) de forma tripartite, entre o Governo Federal, Estadual 
e Municipal.   
d) de forma por equidade entres todas as esferas de 
Governo. 

 

      CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 
 

37) Qual o País de origem da vencedora da última 
São Silvestre na prova feminina? 
 
a)  Quênia. 
b) Etiópia. 
c) Argentina. 
d) Brasil.     
 
38) Atualmente qual a região do País, vem sofrendo 
com a seca (estiagem): 
 
a)  Nordeste. 
b) Sudeste. 
c) Sul. 
d) Norte. 
 
39) Qual o grande evento esportivo que ocorrerá no 
ano de 2012? 
 
a)  Olimpíadas - Londres. 
b)  Copa do Mundo de Futebol – Brasil. 
c)  Pan Americano – México. 
d) Jogos Asiáticos – Cuba.   

 
40) Qual o menor Estado Brasileiro em extensão 
territorial?   
 
a) Amapá. 
b) Sergipe. 
c) Maranhão. 
d) Ceará. 
 
 
FIM DA PROVA. BOA SORTE.   
 
 

 
 




