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INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim
02)
03)
04)
05)

distribuídas: 07 de Língua Portuguesa, 07 de Matemática, 06 de
Conhecimentos Gerais e 10 de Conhecimentos Específicos.
A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da
folha de respostas.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo,
portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos
durante sua realização.
Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer
sistema de comunicação.
Em cada questão, há somente uma resposta correta.

06)
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala,
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de
decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta
azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera
correta em cada questão.
d) não a amasse nem dobre.
ATENÇÃO:
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:
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LÍNGUA
PORTUGUESA
Texto para as questões 1, 2 e 3.
Eu sou um homem fechado.
O mundo me tornou egoísta e mau.
E a minha poesia é um vício triste,
Desesperado e solitário
Que eu faço tudo por abafar.
Mário Quintana. Poesias. Porto Alegre, Globo,
1983

Questão 01) O autor indica, no
texto, que procura não deixar
aparente
A) que o mundo o tornou egoísta e
mau.
B) que é um homem solitário.
C) que sua poesia é um vício triste,
desesperado e solitário.
D) que ele faz tudo por abafar sua
maldade.
E) que o autor é um homem
recalcado.
Questão 02) Ao se definir como “um
homem fechado”, o autor expressa
uma característica individual. Qual
sentimento marca sua personalidade?

Questão 03) O verso “desesperado e
solitário” caracteriza qual elemento
do texto?
A) O homem
B) O mundo
C) A poesia
D) A vida
E) O egoísmo
Questão 04) Aponte o sujeito da
seguinte oração: “O medo e a raiva o
dominaram”.
A) O medo
B) A raiva
C) O dominado
D) O dominador
E) O medo e a raiva
Questão 05) Observe a frase: “Brasil
e Uruguai são dois países sulamericanos. Aquele foi colonizado
por
portugueses;
este,
pelos
espanhóis.”
Os pronomes aquele e este fazem
referência respectivamente a:
A) Uruguai e Brasil.
B) Brasil e Uruguai.
C) Brasil.
D) Uruguai.
E) dois países.

A) Saudade
B) Desleixo
C) Individualismo
D) Introspecção
E) Vaidade
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Texto para as questões 6 e 7.

MATEMÁTICA

Cidadezinha qualquer
Casas entre bananeiras
Mulheres entre laranjeiras
Pomar, amor, cantar.

Questão 08) Num campeonato de
voleibol
estão
participando
18
equipes. Dessas,

Um homem vai devagar.
Um cachorro vai devagar.
Um burro vai devagar.

escolares. Se cada equipe é composta
de 6 jogadores, quantos jogadores
não são escolares?

Devagar... as janelas olham.
Eta vida besta, meu Deus.
Carlos Drummond de Andrade. Poesia e
Prosa. Rio de Janeiro. Nova Aguilar, 1998.

Questão
06)
Neste
Drummond tematiza

dos jogadores são

A) 6
B) 12
C) 24
D) 72
E) 48

poema,

A) a vida interiorana brasileira.
B) a ignorância do sertanejo.
C) o
dinamismo
das
cidades
brasileiras.
D) a lentidão das coisas.
E) as casas entre as bananeiras.
Questão 07) Personificação ou
prosopopeia
é
uma
figura
de
linguagem
usada
para
atribuir
características humanas a seres
inanimados,
como
em
“O
sol
amanheceu triste”.
Aponte o verso do texto que
apresenta este recurso estilístico.
A) “Um homem vai devagar”
B) “Um cachorro vai devagar”
C) “Um burro vai devagar”
D) “Devagar... as janelas olham”
E) “Eta vida besta, meu Deus”

Questão 09) Bianca trabalha em
uma fábrica que oferece um lanche
pela manhã. Em média, Bianca passa
5 minutos da hora do lanche na fila
do

refeitório.

Ela

gasta

desse

intervalo na fila. Quantos minutos
tem o intervalo para o lanche?
A) 5min
B) 10min
C) 20min
D) 15min
E) 12min
Questão 10) A sequência numérica
1,2,3,4,6,9,18,36 é uma sequência
de divisores de
A) 2
B) 4
C) 12
D) 18
E) 36
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Questão 11) Marcos é gerente de
uma fábrica que produz 3000 peças
em 5 dias, operando 6 máquinas de
mesma capacidade. A fábrica recebeu
uma encomenda de 8000 peças, mas
no momento só estão operando 4
máquinas.
Para
entregar
essa
encomenda Marcos precisa de

pessoas
isso
quantidade de

A) 15 dias.
B) 20 dias.
C) 10 dias.
D) 12 dias.
E) Não será possível atender essa
encomenda.

Questão
14)
No
Brasil,
a
temperatura é medida em graus
Celsius (ºC) e nos Estados Unidos,
em
graus
Fahrenheit
(ºF).
Considerando que a dependência
entre
graus
Celsius
e
graus
Fahrenheit é linear e dada pela

Questão 12) Segundo informações
nutricionais,
o
pão
contém
carboidratos, proteínas, gorduras,
fibras, ferro, sódio, entre outros
componentes.
Observando
a
quantidade de ferro em uma porção
de 50g de pão entre cinco fabricantes
diferentes, obtiveram-se os seguintes
dados:
0,6mg 0,5mg 0,8mg 0,3mg 1mg

equação

A
quantidade
encontrada é de

média

de

representa

um

A) 100 pessoas.
B) 78 pessoas.
C) 72 pessoas.
D) 42 pessoas.
E) 84 pessoas.

=

,

convertendo-se

37ºC para a escala Farenheit, obtêmse
A) 96,8ºF
B) 86,9ºF
C) 68,9ºF
D) 33,3ºF
E) 98,6ºF

ferro

A) 0,64mg.
B) 0,65mg.
C) 0,66mg.
D) 0,63mg.
E) 0,62mg.
Questão 13) Segundo pesquisa
realizada, a Bíblia é o livro mais lido
do Brasil, seguido por livros didáticos,
romances, livros religiosos, contos e
livros infantis. Se 65% das pessoas
que
leem
a
Bíblia,
a
leem
diariamente, em um grupo de 120
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CONHECIMENTOS
GERAIS
Questão 15) Realizada no dia 06 de
novembro de 2012, a 57ª eleição
presidencial dos Estados Unidos da
América
elegeu
oficialmente
o presidente e o vice-presidente do
país. Assinale a alternativa que indica
qual foi o candidato a presidente
vencedor,
com
aproximadamente
51% dos votos.
A) Mitt Romney
B) George W. Bush
C) Bill Clinton
D) Barack Hussein Obama
E) Brian Earl Spilner
Questão 16) A recente divulgação,
pelo Ministério da Educação (MEC),
das médias obtidas por estudantes
das escolas brasileiras, em avaliação
realizada anualmente, revelou que
92% das escolas estaduais tiveram
notas inferiores às médias nacionais.
A avaliação, que tem dentre seus
objetivos verificar a qualidade do
ensino médio no país, é conhecida
como
A) SISU.
B) ENADE.
C) PROUNI.
D) FIES.
E) ENEM.
Questão 17) No dia 8 de novembro
de 2012 foi lançada, pela Estratégia
Nacional de Justiça e Segurança
Pública (ENASP) e pelo Conselho
Nacional do Ministério Público

(CNMP), uma campanha com o
objetivo de sensibilizar a sociedade
para a prevenção de homicídios
cometidos por impulso. O foco é
conscientizar a população para evitar
atitudes e reações contra a vida em
situações de conflito. Como é
chamada a campanha estrelada por
lutadores renomados, como Anderson
Silva e Junior Cigano?
A) Respire fundo!
B) Conte até 10.
C) Paz no Brasil.
D) Diga não à violência.
E) Brasil sem brigas.
Questão 18) Dados divulgados em
novembro de 2012 apontaram que a
onda de criminalidade na capital
paulista fez os homicídios subirem
92,3% na cidade de São Paulo, em
outubro/2012, em comparação a
2011, e continua fazendo vítimas. A
qual facção criminosa está vinculada
essa onda de criminalidade?
A) Comando Vermelho (CV)
B) Primeiro Comando da Capital
(PCC)
C) Terceiro Comando (TC)
D) Liga da Justiça
E) Comando Revolucionário Brasileiro
do Crime (CRBC)
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Questão 19) Empossado no dia 22
de novembro de 2012, o novo
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), Joaquim Barbosa,
recentemente ganhou status de
celebridade ao
A) ser relator da ação penal do
mensalão.
B) ser acusado de chefiar um
esquema de corrupção no senado.
C) ser o candidato a prefeito mais
votado nas eleições 2012.
D) ser o delator da CPI do Cachoeira.
E) desbaratar um esquema de roubo
de cargas.

C) Promover
a
retomada
do
planejamento e execução de
grandes obras de infraestrutura
social,
urbana,
logística
e
energética do país, contribuindo
para
o
seu
desenvolvimento
acelerado e sustentável.
D) Colocar em prática um novo
pacote econômico com medidas de
austeridade
para
enfrentar
recessão nacional anunciada para
2013.
E) Fornecer à sociedade conceitos
sobre fatores econômicos e seus
impactos na economia.

Questão 20) Em novembro de 2012,
foi divulgado o quinto balanço da
segunda etapa do Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC 2, o
qual aponta que as ações concluídas
até setembro correspondem a 38,5%
das previstas para o período entre
2011 e 2014. A informação divulgada
pelo Ministério do Planejamento
também mostra que o valor total das
obras
finalizadas
atingiu
272,7
bilhões de reais, resultado 82%
superior ao mesmo período do ano
passado. Assinale a alternativa que
indica o principal objetivo do PAC.
A) Conter a dramática crise que
ameaçou a economia brasileira no
início de 2012.
B) Reduzir a dívida brasileira e
retomar o crescimento econômico,
abrindo caminho
à demissão
formal anunciada pela presidente
Dilma Rousseff.
CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Questão 21) O Agente de Combate
às Endemias tem como atribuição,
EXCETO
A) o exercício de atividades de
vigilância.
B) prevenção e controle de doenças
endêmicas e infectocontagiosas.
C) promoção da saúde, mediante
ações de vigilância de endemias e
seus vetores.
D) vistoria de residências, depósitos,
terrenos
baldios
e
estabelecimentos comerciais para
buscar focos endêmicos.
E) verificação da pressão arterial
(P.A) e realização da prova do laço
sempre que houver suspeita de
dengue.
Questão 22) Assinale a alternativa
correta sobre os sinais de alerta da
dengue hemorrágica.
A) Hipertensão.
B) Aumento da diurese.
C) Diminuição da necessidade
repouso e hidratação.
D) Diminuição
repentina
temperatura
corpórea
hipotermia.
E) Diminuição
repentina
hematócrito.

1ª coluna
I. Promoção de saúde através de
políticas públicas.
II. Criação de ambiente favorável.
III. Desenvolvimento de habilidades
pessoais.
IV. Fortalecimento
de
ações
comunitárias.
V. Reorientação
de
serviços
de
saúde.
2ª coluna
(

)

Ampliação da disseminação de
informações para promover
compreensão, e apoiar o
desenvolvimento de habilidades
pessoais, sociais e políticas que
capacitem indivíduos a tomar atitudes
de promoção da saúde.

(

)

Ocorre através da avaliação do impacto
em saúde do ambiente, ao evidenciar
oportunidades de mudanças que
conduzam à saúde.

(

)

Redirecionamento do modelo de
atenção da responsabilidade de
oferecer serviços clínicos e curativos
para a meta de ganhos em saúde.

(

)

Apoio a ações comunitárias concretas e
eficazes na definição de prioridades,
tomada de decisões, planejamento de
estratégias, implementando-as para
atingir melhor padrão de saúde.

(

)

Foco na atenção ao impacto em saúde
das políticas públicas de todos os
setores e não somente do setor da
saúde.

de
da
ou
do

Questão
23)
Dos
sintomas
relacionados
abaixo,
todos
se
apresentam em crianças com dengue,
EXCETO
A) vômitos.
B) diarreias.
C) compulsão alimentar.
D) sonolência.
E) febre.

Questão 24) De acordo com a Carta
de Ottawa, a Promoção da saúde
contempla 05 campos de ação.
Relacione a 2ª coluna de acordo com
a 1ª.

A alternativa correta é:
A) I,II,III,IV e V
B) II, III, IV, V e I
C) III, II, V, IV e I
D) IV, V, I, II e III
E) V, I, II, III e IV
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Questão 25) Esta enfermidade é
transmitida pela mordida ou urina de
ratos portadores da doença e está
associada a locais com condições
precárias de saneamento, onde há
acúmulo de lixo e de roedores. Tratase de
A) febre amarela.
B) meningite.
C) botulismo.
D) leptospirose.
E) hanseníase.
Questão 26) Assinale a alternativa
que
nomeia
somente
doenças
transmitidas por vetores.
A) sarampo, verminose, meningite.
B) dengue, malária, febre amarela.
C) hanseníase,
febre
do
feno,
escorbuto.
D) coqueluche,
tuberculose,
esquistossomose.
E) febre tifoide, caxumba, tétano.
Questão 27)
É uma doença
também conhecida por “barriga
d´água”, provocada por parasitas
humanos do gênero schistosoma, e
sua sintomatologia clínica depende de
seu estágio de evolução no homem.
Essa doença é denominada
A) malária.
B) esquistossomose.
C) doença de chagas.
D) hanseníase.
E) tuberculose.

Questão 28) A esquistossomose, na
sua forma mansônica, afeta alguns
órgãos no corpo humano. Assinale a
alternativa que indica esses órgãos.
A) Pulmão e coração.
B) Coração e rins.
C) Fígado e intestino.
D) Bexiga e estômago.
E) Pâncreas e rins.
Questão
29)
Doença
viral
transmitida principalmente através de
gotículas de saliva emitidas por
pessoas contaminadas, ou através de
ingestão de água contaminada. Os
sintomas e afecções podem resultar
em febre passageira, mal-estar e
distúrbios irreparáveis ao sistema
nervoso
e
órgãos
do
sistema
muscular. Essa doença denomina-se
A) hanseníase.
B) tuberculose.
C) coqueluche.
D) poliomielite.
E) tétano.
Questão 30) Sobre a febre amarela,
assinale a alternativa INCORRETA.
A) É doença de gravidade variável.
B) É transmitida por mosquitos dos
gêneros Aedes e Haemagogus.
C) Provocada por um único tipo de
vírus, do gênero flavivirus.
D) Pode evoluir para óbito.
E) Os casos suspeitos não precisam
ser notificados ao Serviço de
Vigilância Epidemiológica.

