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INSTRUÇÕES
1. Este Caderno contém 07 páginas com 40 questões de múltipla escolha, assim
distribuídas:
- Língua Portuguesa, com 10 questões, enumeradas de 01 a 10.
- Matemática, com 10 questões, enumeradas de 11 a 20.
- Noções Básicas de Informática, com 05 questões, enumeradas de 21 a 25.
- Conhecimentos Específicos, com 10 questões, enumeradas de 26 a 35.
- Conhecimentos Gerais, com 05 questões, enumeradas de 36 a 40.
2. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais somente uma atende
às condições do enunciado.
3. Esta prova terá a duração de 3 horas, incluído o tempo necessário para preenchimento
do Gabarito de Resposta, sendo permitida a saída do candidato da sala de prova somente
após 30 minutos do seu início.
4. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os
acertos.
5. Não será permitido ao candidato o destaque de qualquer página da prova.
6. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
8. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá transcrever todas as
alternativas assinaladas para o Gabarito de Respostas, utilizando caneta esferográfica de
tinta preta ou azul.
9. Você receberá do Fiscal o Gabarito de Respostas. Verifique se estão em ordem e com
todos os dados impressos corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
10. Após certificar-se de que a Gabarito de Respostas é seu, assine-o com caneta
esferográfica de tinta preta ou azul no local em que há a indicação: “ASSINATURA DO (A)
CANDIDATO (A) ”.
12. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
13. O Gabarito de Resposta deverá ser assinado e as respectivas lacunas preenchidas
correspondentemente a alternativa que o Candidato julgar correta, pintando-a por completa,
conforme exemplo a seguir:
14. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

(André Carvalho e Alencar Abujamra,
Consumidor e consumismo, Coleção “Pegante ao
José”, Lê, 1993.)

QUESTÃO 01

A finalidade do texto acima é:
a) Acabar com o consumismo.
b) Apresentar dados sobre o consumismo.
c) Informar sobre o que é o consumismo.
d) Apresentar
os
responsáveis
pelo
consumismo.
e) Advertir os pais sobre as compras.

LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
CONSUMISMO
Os homens, através da tecnologia, inventam a
cada dia novas formas de conforto e lazer. E
objetos que possam atender à demanda do
consumo.
Uma das formas de convencer o consumidor à
compra os novos produtos é a publicidade. A
publicidade é feita das formas mais variadas. Vai
de um simples folheto distribuído nas ruas, ou
pelos correios, até sofisticados filmes, que
contam muito caro e que os anunciantes passam
nas principais emissoras de televisão ou nos
cinemas.
Nós falamos em televisão, mas é bom lembrar
que outros veículos de comunicação – rádios e
jornais – também vivem do que cobram pelos
anúncios. Toda essa carga é jogada em cima das
pessoas e fica difícil resistir à vontade de
comprar. E comprar cada vez mais, mesmo que
não se necessite deste ou daquele brinquedo, ou
eletrodoméstico. Isto é consumismo. Ele atinge
mais diretamente as crianças, que acabam
sempre desejando tudo o que é anunciado. Até
por que não têm a noção real do valor do
dinheiro e a dificuldade que seus pais enfrentam
para consegui-los.
O consumismo é tal que deve ser combatido em
todas as idades. Mas é difícil acabar com ele,
porque as crianças veem, nas ruas e em suas
escolas, os colegas com um tênis da moda ou
uma mochila nova e logo querem ter essas
novidades. Esse espírito de competição também
leva os adultos à compra de objetos que são
absolutamente desnecessários. Se nosso vizinho
compra um carro novo, logo queremos trocar o
nosso.
A necessidade da conscientização do que é
consumismo é uma busca constante das famílias
hoje em dia. Também de uma grande parte da
sociedade. E todos reconhecem que é preciso
resistir ao consumismo.

QUESTÃO 02
Nós falamos em televisão, mas é bom lembrar
que outros veículos de comunicação – rádios e
jornais – também vivem do que cobram pelos
anúncios.
Assinale a alternativa que apresenta palavras
com a mesma regra de acentuação da palavra
destacada acima:
a) Vácuo e insônia.
b) Lavável e pólen.
c) Caída e traíram.
d) Matemática e trânsito.
e) Subúrbio e apóia.
QUESTÃO 03
Há um erro na colocação da vírgula em:
a) O leite, em razão da seca no Nordeste, vem
subindo de preço.
b) Recife, 14 de junho de 2016.
c) João e Maria, gostam de melão, mação e
banana.
d) A ventania levou árvores, e telhados, e pontes,
e animais.
e) As indústrias não querem abrir mão de suas
vantagens, isto é, não querem abrir mão dos
lucros altos.
QUESTÃO 04
Dentre as frases abaixo, devemos utilizar o
acento grave apenas em:
a) Conheço a aluna que ganhou o prêmio.
b) Fui a feira.
c) Passou a camisa a ferro.
d) Estou disposto a ajudar.
e) Diga a ela que não estarei em casa amanhã.
QUESTÃO 05
O homenzinho não era totalmente sólido
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também. Ele era translúcido nas bordas. Quentin
raciocínio, o capricho, o aproveitamento do
não notou isso a princípio, até se dar conta de
caderno. A gente era educado para saber ser
que estava vendo coisas atrás dos dedos do
com orgulho. Assim, a nota baixa não trazia
tanta tristeza.
homem que não deveria estar enxergando.
O Rei Magor Lev Grossman.
(...)
Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava.
De acordo com o contexto, o sentido do
Abria o caderno, e não só lia os poemas, mas
elemento grifado acima destacado pode ser
escrevia fundo em nossos pensamentos as ideias
adequadamente substituído por:
mais eternas. Ninguém suspirava, com medo da
a) Colorido.
poesia ir embora: Olavo Bilac, Gabriela Mistral,
b) Lindo.
Alvarenga Peixoto e “Toc, toc, tamanquinhos”.
c) Diáfano.
Outras vezes declamava poemas de um poeta
d) Brilhante.
chamado Anônimo. Ele escrevia sobre tudo, mas
e) Alegre.
a professora não falava de onde vinha nem onde
tinha nascido. “E a poesia ficava mais
QUESTÃO 06
indecifrável”.
QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Ler, escrever
LER, ESCREVER E FAZER CONTA DE CABEÇA
e fazer conta de cabeça. São Paulo: Global, 2004.
pp. 34-35.
“A professora gostava de vestido branco, como
os anjos de maio. Carregava sempre um lenço
O tema central do texto é:
dobrado dentro do livro de chamada ou preso no
a) O carinho da professora pela turma.
cinto, para limpar as mãos, depois de escrever
b) O amor de um aluno pela professora.
no quadro-negro. Paninho bordado com flores,
c) O Ler, escrever e fazer conta de cabeça.
pássaros, borboletas. Ela passava o exercício e,
d) A descrição das aulas de português.
de mesa em mesa, ia corrigindo. Um cheiro de
e) A descrição da professora.
limpeza coloria o ar quando ela passava. Sua
letra, como era bem desenhada, amarradinha
QUESTÃO 07
uma na outra!
A partir da leitura do texto de Bartolomeu
(...)
Campos Queiros é INCORRETO afirmar:
Ninguém tinha maior paciência, melhor
a) O narrador tinha uma profunda admiração
sabedoria, mais encanto. E todos gostavam de
pela professora e se esforçava em aprender,
aprender primeiro, para fazê-la feliz. Eu, como já
também, para agradá-la.
sabia ler um pouco, fingia não saber e aprendia
b) A professora só usava roupas brancas, como
outra vez. Na hora da chamada, o silêncio ficava
os anjos de maio.
mais vazio e o coração quase parado, esperando
c) A professora lia poesias muito difíceis para
a vez de responder “presente”. Cada um se
seus alunos.
levantava, em ordem alfabética e, com voz alta,
d) À medida que a professora economizava
clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia
espaço para escrever no quadro, os alunos
uma bolinha azul na frente do nome. Ela
economizavam espaço em seus cadernos.
chamava o nome por completo, com o pedaço da
e) O eu lírico era um aluno.
mãe e o pedaço do pai. Queria ter mais nome, pra
ela me chamar por mais tempo.
QUESTÃO 08
O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de
Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava.
varinha mágica de fada, explicando os mistérios.
Abria o caderno, e não só lia os poemas, mas
E, se economizava o quadro, para caber todo o
escrevia fundo em nossos pensamentos as ideias
ponto, nós também aproveitávamos bem as
mais eternas.
margens do caderno, escrevendo nas
beiradinhas das folhas. Não acertando os
O antônimo da palavra destacada acima está em:
deveres, Dona Maria elogiava a letra, o
a) Perene.
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b) Duradouro.
Jonas vende picolé, na segunda-feira um
c) Efêmero.
problema em sua geladeira fez com que tivesse
d) Infinito.
um prejuízo de R$ 50,00, mas após solucionar o
e) Permanente.
problema, na terça-feira teve um lucro de R$
90,00. Considerando os fatos podemos afirmar
QUESTÃO 09
que juntando esses dois dias Jonas teve um:
“O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de
a) Um lucro de R$ 90,00.
varinha mágica de fada, explicando os mistérios.
b) Um prejuízo de R$ 50,00.
E, se economizava o quadro, para caber todo o
c) Um lucro de R$ 40,00.
ponto, nós também aproveitávamos bem as
d) Um prejuízo de R$ 40,00.
margens do caderno, escrevendo nas
e) Um lucro de R$ 140,00.
beiradinhas das folhas. Não acertando os
deveres, Dona Maria elogiava a letra, o
QUESTÃO 13
raciocínio, o capricho, o aproveitamento do
Em uma pizzaria seis rapazes resolveram dividir
caderno. A gente era educado para saber ser
a conta, que deu R$ 285,00. Sabendo que
com orgulho. Assim, a nota baixa não trazia
Marcelo, um dos amigos, colaborou com
tanta tristeza.
R$ 10,00 a menos que os outros, pois não havia
pedido sobremesa, e que os demais deram
quantias iguais, quanto deu cada um deles:
Classificamos as palavras destacadas como:
a) Marcelo deu R$ 40,50 e os outros R$ 49,50.
a) Substantivos próprios.
b) Marcelo deu R$ 37,50 e os outros R$ 49,50.
b) Substantivos abstratos.
c) Marcelo deu R$ 37,50 e os outros R$ 47,50.
c) Adjetivos.
d) Marcelo deu R$ 49,50 e os outros R$ 37,50.
d) Substantivos coletivos.
e) Marcelo deu R$ 37,00 e os outros R$ 49,00.
e) Pronomes.
QUESTÃO 10
Marque a opção em que a palavra foi grafada
corretamente quanto ao número do substantivo:
a) Couve-flores.
b) Guardas-roupa.
c) Palavra-chaves.
d) Amores-perfeitos.
e) Sacas-rolhas.

QUESTÃO 14
Se o dobro de um número mais o triplo desse
mesmo número é igual a 135, esse número é:
a) 18.
b) 23.
c) 25.
d) 27.
e) 32.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 15
Na minha escola há Ensino Fundamental e
Médio. Nas olimpíadas inscreveram-se ao todo
408 alunos, sendo que a quantidade de atletas
do ensino fundamental é igual ao triplo da
quantidade de atletas do ensino médio. Quantos
forma os atletas do ensino médio:
a) 102.
b) 306.
c) 103.
d) 309.
e) 408.

QUESTÃO 11
Três colégios participaram da Olimpíada de
Matemática da cidade. O colégio A participou
com 874 aluno, o Colégio B, com 1078 alunos e
o Colégio C como dobro de alunos do colégio A.
Sendo assim participaram da Olimpíada de
Matemática:
a) 1.952 alunos.
b) 1.748 alunos.
c) 3.700 alunos.
d) 3.640 alunos.
e) 3.789 alunos.

QUESTÃO 16
Na organização de uma festa da escola. O 1º ano
A contribui com 1/6 e o 1º B com 3/4 do
dinheiro necessário para realização do evento. A

QUESTÃO 12
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fração que representa a contribuição das duas
partes:
turmas juntas está em:
a) Memória Principal e Memória Secundária.
a) 4/6.
b) Vídeo ou Monitor e CPU.
b) 4/10.
c) Monitor e teclado.
c) 11/12.
d) Hardware e Software.
d) 1/12.
e) Monitor e mouse.
e) 2/10.
QUESTÃO 22
QUESTÃO 17
A figura abaixo, elemento básico da tela do Word
O número 0,27 é representado na forma de
é denominada:
fração:
a) 27/1.
b) 27/10.
c) 27/100.
d) 27/1000.
a) Barra de títulos.
e) 27/10000.
b) Barra de menu.
c) Barra de ferramentas.
QUESTÃO 18
d) Barra de formatação.
Se uma caixa com 3 barrinhas de cereais custa 8
e) Barra de status.
reais, quanto pagarei por 12 barrinhas:
a) R$ 16,00.
QUESTÃO 23
b) R$ 24,00.
A respeito das teclas especiais, podemos
c) R$ 30,00.
afirmar que a tecla BACKSPACE é utilizada para:
d) R$ 32,00.
a) Após digitar um comando, pressiona-se a
e) R$ 36,00.
tecla para executá-lo.
b) Esta tecla é utilizada para corrigir os erros de
QUESTÃO 19
digitação na linha de comando.
Considerando que em uma sala de aula 15
c) Ela move o cursor para a esquerda,
alunos foram aprovados por média e que esse
removendo os caracteres.
número equivale a 3/4 da turma, é correto que
d) Pressionando esta tecla, utilizam-se as letras
essa turma é formada por:
em maiúsculas. Pressionando-se novamente,
a) 18 alunos.
a função será desativada.
b) 20 alunos.
e) Pressionando esta tecla serão ativados os
c) 22 alunos.
caracteres numéricos, à direita do teclado.
d) 28 alunos.
e) 30 alunos.
QUESTÃO 24
Ao pressionarmos simultaneamente as teclas
QUESTÃO 20
CTRL+F10 ativaremos o comando que:
Fernanda afirma que não demora 1/5 de hora no
a) Fecha a janela ativa.
banho, isso quer dizer que ela não demora:
b) Copia uma imagem da tela para a área de
a) 8 minutos.
transferência.
b) 9 minutos.
c) Alterna para a janela anterior.
c) 10 minutos.
d) Maximiza ou restaura a janela selecionada.
d) 11 minutos.
e) Alterna para a próxima janela.
e) 12 minutos.
QUESTÃO 25
Para fazer a impressão de um documento no
NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
Word você tem algumas opções, uma delas é
utilizar o atalho:
QUESTÃO 21
a) Ctrl + P.
Basicamente, o computador divide-se em duas
b) Ctrl + I.
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c) Ctrl + B.
d) Ctrl + C.

QUESTÃO 30
Marque a opção correta. As iniciais SUS
significam:
a) Serviço Único de Saúde.
b) Sistema Único de Saúde.
c) Sistema Unificado de Saúde.
d) Serviço Unificado de Saúde.
e) Sistema Universal de Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26
Marque a opção correta. O equipamento que
utiliza o calor úmido sob pressão para a
esterilização de materiais é:
a) A estufa.
b) A autoclave.
c) A capela de fluxo laminar.
d) O bico de Bunsen.
e) Compressor de ar.

QUESTÃO 31
Marque
a
opção
correta.
O
princípio doutrinário da universalidade do
SUS é a garantia constitucional para que:
a) Apenas alguns cidadãos tenham acesso a
ações e serviços de todos os níveis.
b) Toda população tenha acesso aos serviços e
saúde em todos níveis de assistência
sem privilégios e sem preconceitos.
c) A população tenha acesso apenas a alguns
serviços de saúde e assistenciais.
d) Pessoas com maior tempo de contribuição
tenham prioridade no atendimento dos
serviços.
e) Garante somente a população de baixa renda,
o acesso a qualquer serviço de saúde.

QUESTÃO 27
Marque a opção correta. O processo de
sublimação ocorre quando:
a) Uma substância muda diretamente do estado
sólido para o gasoso, ou vice-versa sem
passar pelo estado líquido.
b) Uma substância passa do estado gasoso para
o liquido, sem passar pela fase intermediária
do estado sólido.
c) Uma substância passa do estado líquido para
o sólido, sem passar pela fase intermediária
do estado gasoso.
d) Uma substância passa do estado líquido para
o gasoso sem passar pela fase intermediária
do estado sólido.
e) Nenhuma das alternativas está correta.

QUESTÃO 32
Marque a opção correta. A notificação de receita
é um documento padronizado para prescrição
de medicamentos constantes das listas de
entorpecentes, psicotrópicas, retinóicas para
uso sistêmico e imunossupressoras:
a) Para entorpecentes a cor da receita é amarela.
b) Para psicotrópicos a cor da receita é branca.
c) Para retinóides de uso sistêmico a cor da
receita é vermelha.
d) Para imunossupressores a cor da receita é
azul.
e) Nenhuma das alternativas está correta.

QUESTÃO 28
Marque a opção correta. Se 140 ML de uma
solução de sacarose pesa 180g, então a sua
densidade específica é:
a) 1,12.
b) 1,14.
c) 1,28.
d) 1,30.
e) 1,80.

QUESTÃO 33
Marque a opção correta. Um grama (g) é uma
unidade métrica de peso muito utilizada em
farmácia que equivale:
a) 1.000 microgramas.
b) 100 microgramas.
c) 2.000 miligramas.
d) 1.000 miligramas.
e) 10.000 miligramas.

QUESTÃO 29
Marque a opção correta. Para a manipulação de
pastas são necessários os seguintes materiais:
a) Gral ou placa de vidro, pistilo.
b) Cálice graduado e bureta.
c) Bureta e Becker.
d) Proveta e vidro de relógio.
e) Gral, placa de vidro, bureta e proveta.
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QUESTÃO 34
Marque a opção correta. O receituário de
medicamento de controle especial tem validade
por:
a) 7 dias.
b) 15 dias.
c) 30 dias.
d) 20 dias.
e) 75 dias.

Em 29 de maio de 2012, o Comitê Organizador
Local (COL) da Copa do Mundo de 2014 e a FIFA
anunciaram o logan da Copa que foi:
a) "Juntos num só coração''.
b) "Juntos num só ritmo''.
c) “Fuleco”.
d) “Brazuca”.
e) “Pra frente Brasil”.

QUESTÃO 35
Marque a opção correta. Os medicamentos com
prazo de validade vencido ou com avarias
poderão:
a) Ser vendidos por preços mais baixos.
b) Ser vendidos normalmente, pois tem garantia
de até 6 meses após o vencimento do prazo
de validade.
c) Ser devolvidos aos órgãos de vigilância
sanitária para descarte.
d) Ser devolvidos ao fornecedor através de nota
fiscal de devolução.
e) Ser consumido em até 120 dias após a data de
validade.

QUESTÃO 38
SURTO DE EBOLA NO MUNDO
A maior epidemia de ebola já registrada atingiu
cerca de 17 mil pessoas e matou mais de 6 mil
desde seu surgimento na África ocidental até sua
chegada nos Estados Unidos e na Europa.
Segundo cientistas, o “paciente zero” que deu
início a epidemia seria um menino de dois anos,
que teria contraído o vírus em uma aldeia em
Guéckédou, no sudeste da Guiné, e morrido no
dia 6 de dezembro do ano passado, poucos dias
depois de ter febre, vômitos e diarreia. Com
medo que a epidemia se alastrasse, vários
governos como o dos Estados Unidos, o de
alguns países europeus e asiáticos, e até mesmo
o do Brasil aumentaram a fiscalização nos
aeroportos com o intuito de impedir pessoas
infectadas de entrarem em seus territórios.
http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/os-10principais-fatos-que-marcaram-o-ano-de-2014/

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 36
Em 2014, o Estado de São Paulo passou pela pior
seca já registrada nos últimos 70 anos. O nível
do_____________________, principal reservatório da
Grande São Paulo, caiu para 7,1%, o mais baixo
de sua história.
a) Sistema Cantareira.
b) Sistema Alto Tietê.
c) Sistema Rio Claro.
d) Sistema Rio Grande.
e) Sistema Guarapiranga.

O vírus do ebola é transmitido:
a) Somente através do sexo sem camisinha.
b) Apenas pelo ar.
c) Através do contato com sangue, secreções ou
outros fluidos corpóreos de uma pessoa
infectada.
d) Somente pela picada de um mosquito.
e) Somente pela mordida de algum animal
infectado.

QUESTÃO 37
O Brasil foi escolhido pela FIFA para sediar a
Copa do Mundo de Futebol em 2014. A escolha
foi divulgada no dia 31 de maio de 2009 e gerou
muita alegria e comemoração popular no Brasil.
Como sede da Copa, a seleção brasileira foi
automaticamente classificada para disputar a
Copa de 2014, sem passar pelo processo de
eliminatórias.
http://www.suapesquisa.com

QUESTÃO 39
“ No ano de 2012, o Governo Federal nomeou um
grupo de juristas e professores incumbidos de
integrar uma bancada, cujo principal objetivo
seria realizar investigações sobre os vários
crimes cometidos pelo Estado brasileiro entre
os anos de 1937 e 1985. Nesse recorte temporal
há interesse especial em buscar os crimes que
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aconteceram nos dois regimes ditatoriais desse
período: o Estado Novo, criado no governo de
Getúlio Vargas entre 1937 e 1945, e a Ditadura
Militar, ocorrida entre 1964 e 1985”.
http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/
O texto acima diz respeito a:
a) Comissão Parlamentar de Inquérito.
b) Comissão Nacional da Verdade.
c) Comissão de Investigação do Governo
Federal.
d) Comissão Especial de Investigação.
e) Comissão Especial do Mensalão.
QUESTÃO 40
O QUE JÁ SE SABE SOBRE OS ATAQUES
TERRORISTAS EM PARIS
Uma série de ataques coordenados, com
explosões e tiroteios, aconteceu na noite de
sexta-feira (13) em cinco diferentes locais de
Paris e no Stade de France, ao norte da capital
em Saint-Denis.
Do UOL, em São Paulo - 14/11/2015
A Respeito da notícia (fragmento) acima, avalie
as afirmativas:
I.
O primeiro ataque ocorreu no Stade de
France.
II.
O ataque mais mortal foi no teatro
Bataclan, onde os terroristas fuzilaram
várias pessoas.
III.
O presidente da França, François
Hollande que assistia a um jogo no Stade
de France, ficou gravemente ferido.
IV.
390 pessoas foram mortas por atiradores
no terraço do restaurante La Belle
Equipe.
V.
Um tiroteio foi registrado em frente ao
bar A La Bonne Bière, no 11º distrito da
cidade, com 5 mortos e 8 feridos.
Estão corretas somente as afirmativas expressas
em:
a) I, II e IV.
b) I, IV e V.
c) I, II e V.
d) II, III e IV.
e) I, II, IV e V.
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