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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 8. 
 
Falta de água pode afetar crescimento econômico mundial 

 
Sempre ouvimos falar que a água é essencial para a vida 

do ser humano, mas sua disponibilidade está além da esfera 

biológica, e afeta também o campo econômico. É o que salienta 

um novo relatório da consultoria Frontier Economics, que afirma 

que a escassez hídrica poderá prejudicar o crescimento 

econômico mundial nas próximas décadas. A saída é investir 

em uma melhor distribuição, saneamento, tratamento e 

economia de água para todos. 

De acordo com o documento, até 2050, as dez bacias 

hidrográficas mais populosas do mundo – dos rios Ganges, 

Yangtzé (Rio Azul), Indo, Nilo, Huang He (Rio Amarelo), Huai, 

Níger, Hai, Krishna e Danúbio – terão capacidade para gerar 

25% do PIB global; atualmente, as regiões que compreendem 

essas bacias geram 10% do PIB global. 

No entanto, isso só acontecerá se houver uma mudança 

no processo de manejo hídrico dessas bacias, caso contrário 

este crescimento ficará sob a ameaça de um consumo 

insustentável de água. Se isso acontecer, o texto prevê a 

escassez de água em pelo menos sete das dez bacias, 

incluindo a dos rios Ganges, Amarelo e Níger. 

“Assumia-se até agora que a água sempre estaria 

disponível. As pessoas estão percebendo que isso agora não é 

assim”, comentou Nick Robins, diretor do Centro de Excelência 

em Mudanças Climáticas do HSBC. 

Por isso, o relatório sugere que é necessário um maior 

investimento nos recursos de água doce e um melhoramento no 

tratamento, na economia e em como a água é usada na 

agricultura, na indústria e nas residências. 

Além disso, o documento indica que os desenvolvedores 

de políticas devem entender a relação entre a água, a produção 

de alimentos, a energia e as mudanças climáticas e procurar 

formas de atrair investimentos para aperfeiçoar a infraestrutura 

hídrica. 

Revista Envolverde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O crescimento econômico mundial não está 
diretamente relacionado à escassez hídrica. 

II. As dez bacias hidrográficas mais populosas do 
mundo terão capacidade para gerar 25% do PIB 
global, caso haja mudança no processo de manejo 
hídrico dessas bacias. 

III. Formas de atrair investimentos para a infraestrutura 
hídrica devem ser feitas pelos desenvolvedores de 
políticas. 

 

 É correto o que se afirma em  
 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) III, apenas. 
 

 

2. Assinale a alternativa cujo emprego da preposição 
destacada é feito nas mesmas circunstâncias de 
“conforme ” no trecho abaixo. 

 

Conforme  sugestões, realizaremos a palestra sobre a 
água naquele mesmo anfiteatro. 

 

(A) “Sempre ouvimos falar que a água é essencial para 
a vida do ser humano.” 

(B) “A saída é investir em uma melhor distribuição, 
saneamento, tratamento e economia.” 

(C) “Assumia-se até agora que a água sempre estaria 
disponível.” 

(D) “Os desenvolvedores de políticas devem entender a 
relação entre  a água, a produção de alimentos, a 
energia e as mudanças.” 

(E) “Muitos esperam como  prêmio a melhoria e 
abundância da água.” 

 
 

3. Leia o trecho abaixo.  
 

 O texto prevê a escassez  de água em pelo menos sete 
das dez bacias, incluindo a dos rios Ganges, Amarelo e 
Níger. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo correto 
para o termo “escassez ”. 

 

(A) O texto prevê a falta  de água em pelo menos sete 
das dez bacias, incluindo a dos rios Ganges, 
Amarelo e Níger. 

(B) O texto prevê a busca  por água em pelo menos sete 
das dez bacias, incluindo a dos rios Ganges, 
Amarelo e Níger. 

(C) O texto prevê a necessidade  de água em pelo 
menos sete das dez bacias, incluindo a dos rios 
Ganges, Amarelo e Níger. 

(D) O texto prevê a abundância  de água em pelo 
menos sete das dez bacias, incluindo a dos rios 
Ganges, Amarelo e Níger. 

(E) O texto prevê a ganância  por água em pelo menos 
sete das dez bacias, incluindo a dos rios Ganges, 
Amarelo e Níger. 
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4. Leia o trecho abaixo. 
 

“É o que salienta um novo  relatório da consultoria Frontier 
Economics, que afirma que a escassez hídrica poderá 
prejudicar o crescimento econômico mundial nas próximas 
décadas.” 

 

Assinale a alternativa cujo termo em destaque seja da 
mesma classe de palavras que “novo ” na oração acima. 

 

(A) Sempre ouvimos falar que a água é essencial para a 
vida do ser humano, mas sua disponibilidade  está 
além da esfera biológica. 

(B) A saída  é investir em uma melhor distribuição, 
saneamento, tratamento e economia de água para 
todos.  

(C) O relatório sugere  que é necessário um maior 
investimento nos recursos de água doce e um 
melhoramento no tratamento. 

(D) Se isso acontecer, o texto prevê a escassez  de 
água em pelo menos sete das dez bacias, incluindo 
a dos rios Ganges, Amarelo e Níger. 

(E) Assumia-se até agora que a água valiosa  sempre 
estaria disponível. 

 
 

5. Leia o trecho abaixo. 
 

 “Sempre ouvimos falar que a água é essencial  para a 
vida do ser humano, mas sua disponibilidade está além da 
esfera biológica.” 

 

Assinale a alternativa que, de acordo com o contexto, 
apresenta o antônimo de “essencial ” do trecho acima. 

 

(A) Sempre ouvimos falar que a água é crucial  para a 
vida do ser humano, mas sua disponibilidade está 
além da esfera biológica.  

(B) Sempre ouvimos falar que a água é dispensável  
para a vida do ser humano, mas sua disponibilidade 
está além da esfera biológica. 

(C) Sempre ouvimos falar que a água é acessível  para 
a vida do ser humano, mas sua disponibilidade está 
além da esfera biológica. 

(D) Sempre ouvimos falar que a água é primordial  para 
a vida do ser humano, mas sua disponibilidade está 
além da esfera biológica. 

(E) Sempre ouvimos falar que a água é importante  para 
a vida do ser humano, mas sua disponibilidade está 
além da esfera biológica. 

 
 

6. Em relação à ortografia, assinale a alternativa incorreta . 
 

(A) “A saída é investir adequadamente em uma 
distribuição razoável, saneamento, tratamento e 
economia de água para todos.” 

(B) “Assumia-se até agora o fato de que a água sempre 
estaria disponível e ascessível.” 

(C) “O relatório sugere que é estritamente necessário 
um maior investimento nos recursos de água doce e 
um melhoramento no tratamento da água.” 

(D) “O texto prevê a inevitável escassez de água em 
pelo menos sete das dez bacias, incluindo as 
famosas dos rios Ganges, Amarelo e Níger.” 

(E) “O documento indica que os conhecidos 
desenvolvedores de políticas devem entender a 
delicada relação entre a água, a produção de 
alimentos, a energia e as mudanças climáticas.” 

7. Assinale a alternativa cujo verbo destacado esteja no 
mesmo tempo verbal de “queriam ” no trecho abaixo. 

 
 Queriam  reforçar a importância de investimentos em 

procedimentos de purificação dos canais hídricos. 
 

(A) Sempre falava  sobre a água ser essencial para a 
vida do ser humano. 

(B) O novo relatório da consultoria Frontier Economics 
afirma que a escassez hídrica poderá  prejudicar o 
crescimento econômico mundial. 

(C) O documento indica  que os desenvolvedores de 
políticas devem entender a relação entre a água, a 
produção de alimentos, a energia e as mudanças 
climáticas. 

(D) As pessoas perceberam  que isso agora não é 
assim. 

(E) O relatório sugere que foi  necessário um maior 
investimento nos recursos de água doce e um 
melhoramento no tratamento. 

 
 

8. Assinale a alternativa cujo termo em destaque não é 
classificado como advérbio. 

 
(A) “Sempre  ouvimos falar que a água é essencial para 

a vida do ser humano.” 

(B) “As dez bacias hidrográficas mais  populosas do 
mundo terão capacidade para gerar 25% do PIB 
global.” 

(C) “Assumia-se até agora  que a água sempre estaria 
disponível.” 

(D) “O relatório sugere que hoje  é necessário um maior 
investimento nos recursos de água doce e um 
melhoramento no tratamento.” 

(E) “O texto prevê a escassez de água em pelo menos 
sete das dez bacias, incluindo a dos rios Ganges, 
Amarelo e Níger.” 

 
 

9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa incorreta  em relação ao uso da 
crase. 

 
(A) Todos foram à reunião convocada pelos dirigentes. 

(B) Foi feita exigência às cláusulas estipuladas. 

(C) Muitos foram estimulados à comprar mais recursos. 

(D) Todos ficaram sensíveis à dor dos que perderam 
tudo. 

(E) Compramos uma deliciosa pizza à baiana. 
 

 
10. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 

substantivo com seu respectivo plural. 
 

(A) O dramalhão – os dramalhães. 

(B) O bastião – os bastiãos. 

(C) O sacristão – os sacristões. 

(D) O cristão – os cristãos. 

(E) O chapelão – os chapelães. 
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11. Correlacione as conjunções destacadas abaixo com sua 
classificação correspondente e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) À medida que  se explica, mais as pessoas aceitam 

o novo regulamento. 

(   ) Alguns realizarão a mudança, desde que  haja 
cooperação de todos. 

(   ) Os diretores são os únicos responsáveis, logo  
precisam tomar providência. 

(   ) Todos entraram em acordo, embora  fosse difícil. 
 

(1) Concessiva. 

(2) Condicional. 

(3) Proporcional. 

(4) Conclusiva. 
 

(A) 3/ 2/ 4/ 1 

(B) 2/ 3/ 4/ 1 

(C) 3/ 4/ 1/ 2 

(D) 1/ 4/ 2/ 3 

(E) 4/ 1/ 3/ 2  
 

 
12. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

em relação à concordância verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Naquele dia, as amigas foram os seus apoios. 

(B) No futuro, haverão novas alternativas para o 
racionamento de água. 

(C) Todo ele era olhos e emoção. 

(D) Tudo aquilo era reclamações sem fundamento. 

(E) Faziam dez anos que não se viam, por isso, 
marcaram um encontro. 

 
 

13. Leia o trecho abaixo. 
 

Tais  medidas não podem ser esquecidas pela população. 
 

Assinale a alternativa que apresenta termo com a mesma 
função gramatical de “tais ”. 

 
(A) Todos falaram sobre a causa que  ainda não foi 

resolvida. 

(B) Ainda não se sabe por que  motivo os dirigentes não 
compareceram. 

(C) Algo  ainda incomoda os diretores das empresas. 

(D) Foi a própria  gerente quem me convidou à festa. 

(E) Seu projeto foi negado pela instituição de ensino. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Assinale a alternativa que apresenta a mesma regra de 
acentuação da palavra destacada na oração abaixo. 

 
 “Assumia-se até agora que a água sempre estaria 

disponível”. 
 

(A) Véu. 

(B) Xará. 

(C) Mau. 

(D) Chapéu. 

(E) Ímã. 
 

 
MATEMÁTICA 

 
 

15. Seja f a função de  em  assim definida:  

 . 

Logo, ( ) ( ) ( )278,
3

2
,5 +








fefff  são, 

respectivamente, 
 

(A) .7282,2 e−  

(B) .72,2,2 e  

(C) .728,
3

4
,2 e−−  

(D) .728,2,3 e−  

(E) .72,2,3 e  

 
 

16. A base de um prisma de12cm de altura é um triângulo 

retângulo isósceles cuja hipotenusa mede cm22 . 
Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o 
volume deste prisma. 

 

(A) .12 3cm  

(B) .24 3cm  

(C) .224 3cm  

(D) .212 3cm  

(E) .2144 3cm  
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17. Assinale a alternativa que apresenta o 166º termo da 

progressão aritmética 






 ...,
2

3
,

4

5
,1,

4

3 . 

 

(A) .
2

83  

(B) .
4

167  

(C) .
4

169  

(D) .42  

(E) .43  
 

 

18. Assinale a alternativa que apresenta o montante de uma 
dívida de R$1.250,00, contraída a juros simples, por 7 
meses, à taxa de 36% ao ano. 

 

(A) R$1.512,50. 

(B) R$1.624,75. 

(C) R$2.545,25. 

(D) R$3.192,00. 

(E) R$4.400,00. 
 

 

19. Sejam as matrizes A = (aij)3x3, tal que aij = i – 3j, B = (bij)3x3, 
tal que bij = 2j + i2, e C = (cij)3x3, tal que cij = i j. Então a 
soma dos elementos da diagonal principal da matriz Q, 
onde Q = A + B – C, é 

 

(A) -12. 

(B) -18. 

(C) 0. 

(D) 12. 

(E) 18. 
 

 

20. Assinale a alternativa que apresenta os valores de m para 
que o conjunto solução da equação 

( ) 01262 22 =+−++ − mmmxx , em , seja o conjunto 

vazio. 
 

(A) m > 2. 

(B) m < -2. 

(C) m = 2. 

(D) m > -2. 

(E) m < 2. 
 

 

21. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de 
números pares de quatro algarismos distintos que pode 
ser formada com os algarismos 1, 3, 6, 7 e 8. 

 

(A) 12. 

(B) 24. 

(C) 36. 

(D) 48. 

(E) 120. 
 

22. Flávio e Fernando recebem o mesmo valor por hora 
trabalhada. Após Flávio ter trabalhado 5 horas e Fernando 
ter trabalhado 4 horas e 40 minutos, Flávio tinha a receber 
R$200,00 a mais que Fernando. Portanto, um quinto do 
que Fernando recebeu é igual a 

 
(A) R$120,00. 

(B) R$280,00. 

(C) R$560,00. 

(D) R$600,00. 

(E) R$720,00. 
 

 
23. Em uma quermesse, havia duas barracas de bebidas. 

Sabe-se que os preços eram iguais para as duas 
barracas. Na barraca A, foram consumidos 162 quentões 
e 124 vinhos quentes, arrecadando um total de 
R$1.082,00, e na barraca B foram consumidos 156 
quentões e 248 vinhos quentes, arrecadando um total de 
R$1.492,00. Portanto, é possível concluir que o preço do 
vinho quente era igual a 

 
(A) R$2,50. 

(B) R$3,00. 

(C) R$3,50. 

(D) R$4,00. 

(E) R$4,50. 
 

 
24. Uma junta médica deverá ser formada por 5 médicos e 3 

enfermeiros. Sabendo que estão disponíveis 9 médicos e 
7 enfermeiros, assinale a alternativa que apresenta o 
número de maneiras distintas que ela poderá ser formada. 

 
(A) 161. 

(B) 276. 

(C) 945. 

(D) 3.864. 

(E) 4.410. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
25. A garantia de atenção à saúde a todo e qualquer cidadão 

e a implicância do dever de prestação de serviços de 
saúde por parte dos governos municipais, estaduais e 
federal denominam-se 

 
(A) Universalidade. 

(B) Integralidade. 

(C) Equidade. 

(D) Descentralização. 

(E) Regionalização. 
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26. Os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), em nível 
municipal, são compostos por 

 
(A) secretários estaduais de saúde e vereadores 

municipais. 

(B) vereadores e deputados estaduais. 

(C) secretários municipais de saúde e prefeitos. 

(D) ministro da saúde e da educação. 

(E) prefeitos e governadores. 
 

 
27. A complementariedade do setor privado junto ao Sistema 

Único de Saúde é definida e descrita 
 

(A) nos contratos de esfera privada dos serviços de 
saúde. 

(B) na participação efetiva do sistema privado junto à 
saúde pública. 

(C) somente nas legislações da Agência Nacional de 
Saúde. 

(D) somente nas leis municipais. 

(E) na Constituição Federal. 
 

 
28. A participação dos cidadãos nos processos de formação 

de políticas de saúde dá-se via 
 

(A) Prefeituras. 

(B) Secretaria Municipal de Saúde. 

(C) Conselhos de Saúde. 

(D) Hospitais Públicos. 

(E) Unidades Básicas de Saúde. 
 

 
29. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único 

de Saúde-SUS, exceto : 
 

(A) execução de ações de vigilância sanitária. 

(B) execução de políticas de controle de preços de 
insumos pecuários. 

(C) execução de ações junto à saúde do trabalhador. 

(D) execução de ações de vigilância epidemiológica. 

(E) execução de ações de assistência terapêutica 
integral. 

 
 

30. Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação 
de bens e da prestação de serviços de interesse da 
saúde. A descrição faz referência à definição de 

 
(A) Vigilância Sanitária. 

(B) Vigilância Epidemiológica. 

(C) Vigilância em Saúde do Trabalhador. 

(D) Vigilância em Saúde da Criança. 

(E) Vigilância em Saúde do Idoso. 
 
 

31. À direção nacional do SUS compete a participação na 
implementação de políticas de 

 
I. saneamento básico. 

II. controle das agressões ambientais. 

III. condições de trabalho. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) I, apenas. 

(E) II, apenas. 
 

 

32. Assinale a alternativa que apresenta o responsável por 
aprovar os critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâmetros de cobertura assistencial do 
serviço privado. 

 
(A) Ministério da Saúde. 

(B) Prefeitura. 

(C) Estado. 

(D) Conselho Nacional de Saúde. 

(E) Conselho Municipal de Saúde. 
 

 

33. Quanto à saúde da criança, é importante levar em conta 
que, após os 6 (seis) anos de idade, a probabilidade de 
uma criança já obesa  persistir na obesidade é de 

 
(A) 10%. 

(B) 20%. 

(C) entre 20 e 30%. 

(D) 40%. 

(E) mais de 50%. 
 

 

34. O Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de 
Suplementação de Vitamina A, busca reduzir e controlar a 
deficiência nutricional dessa vitamina em crianças. Com 
esta medida, é possível diminuir a incidência de 

 
(A) toxoplasmose congênita. 

(B) escorbuto. 

(C) xeroftalmia. 

(D) deficiências de coagulação do sangue. 

(E) anemias ferropriva. 
 

 

35. O ácido fólico, comumente prescrito às gestantes, tem a 
função de 

 
(A) manutenção esquelética do feto. 

(B) prevenção de defeitos do tubo neural. 

(C) prevenção de anemias à mãe e ao bebê. 

(D) prevenção do descolamento de placenta. 

(E) desenvolvimento da acurácia visual da criança. 
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36. Assinale a alternativa que apresenta uma doença que 
deve ser pesquisada durante a gravidez, pois apresenta 
risco de transmissão vertical. 

 
(A) Dengue. 

(B) Febre Amarela. 

(C) Sarampo. 

(D) Pólio. 

(E) AIDS. 
 

 
37. É correto afirmar que a 1ª vacina a ter sua cobertura 

finalizada foi 
 

(A) hepatite B. 

(B) BCG. 

(C) poliomielite. 

(D) vacina tríplice viral. 

(E) vacina tríplice bacteriana. 
 

 
38. Uma criança, que se apresenta fora de área endêmica, em 

sua carteira de vacinação, não necessita ter identificação 
da aplicação da vacina contra  

 
(A) tuberculose. 

(B) difteria. 

(C) febre amarela. 

(D) sarampo. 

(E) tétano. 
 

 
39. É uma vacina opcional que pode estar descrita na carteira 

vacinal de uma criança residente no Estado de São Paulo. 
Trata-se de 

 
(A) hepatite B. 

(B) rotavírus. 

(C) pólio. 

(D) hepatite A. 

(E) sarampo. 
 

 
40. A vacina contra o vírus influenza, para maiores de 60 

anos, é oferecida pelo SUS, sob a forma de campanha, 
 

(A) a cada 6 (seis) meses. 

(B) em 2 (duas) doses, com intervalos de 30 (trinta) dias 
entre as aplicações. 

(C) anualmente. 

(D) em 3 (três) doses, com intervalos de 45 (quarenta e 
cinco) dias entre as aplicações. 

(E) em 4 (quatro) doses, com intervalos de 3 (três) 
meses entre as aplicações. 
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