
3

Prefeitura MuniciPal de OurOPretO[ cadernO 03 ]

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

Texto I

Meia-entrada para professor 
é direito ou privilégio?

Gilberto Dimenstein

Está aí uma boa decisão tomada pela Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, que acaba de ser aprovada: meia-
entrada para professor ir a cinema, teatro e espetáculos. 

Posso até imaginar que professores vão usar esse 
recurso com entretenimento de baixa qualidade. Mas o 
fato é que, sem uma bagagem cultural, a capacidade de o 
professor estimular o aluno é muito menor. Professor em 
contato permanente com a cultura é o contato permanen-
te com a criatividade. 

Alguns podem dizer que meia-entrada para professor 
seria um privilégio, afinal por que não estender também 
para médicos. Ou garis. 

Certamente não será essa a grande solução para a 
melhoria do professor. É algo que depende de treinamen-
to constante, de benefícios para atrair talentos e de me-
lhores condições de trabalho. Mas ajuda. 

Como o professor é estratégico para formar todo um 
país, um projeto específico para ajudá-lo a vivenciar mais 
cultura terá um efeito propagador. Daí que tenho defen-
dido há tempos o uso da cidade como espaço educativo, 
com suas inúmeras possibilidades gratuitas ou acessíveis. 

Se dependesse de mim, haveria até mesmo descon-
tos para a compra de livros e banda larga de internet. Afi-
nal, professor que não lê (e são muitos, podem acreditar) 
jamais conseguirá ser um bom professor. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/
gilbertodimenstein/975618-meia-entrada-para-professor-e-direito-ou-

privilegio.shtml. Acesso realizado em 24.set.2011

QUESTÃO 01

Para o locutor do texto, todos os elementos a seguir po-
dem favorecer o professor no ensino, EXCETO:

a) meia entrada para ir a espetáculos, cinemas e teatros.
b) entretenimento de baixa qualidade.
c) descontos na compra de livros.
d) descontos na aquisição de banda larga de internet.

QUESTÃO 02

Só NãO se pode inferir do texto que

a) a bagagem cultural de um professor está relacionada 
diretamente às possibilidades de entretenimento que 
lhe forem oferecidas.

b) o professor que não é um leitor ativo tem a possibili-
dade de  não desenvolver uma boa formação em seus 
alunos.

c) ao ter o benefício da meia-entrada, o professor pode 
acompanhar os alunos em shows, favorecendo a 
aprendizagem.

d) para se ter bons professores, além da bagagem cul-
tural, deve-se desenvolver políticas para atraí-lo para 
o magistério.

QUESTÃO 03

Com base no texto lido, é possível afirmar, EXCETO:

a) o uso dos parênteses no texto constitui uma forma de 
explicação do locutor do texto para a falta de leitura 
dos professores.

b) o uso da primeira pessoa do singular serve para indi-
car o posicionamento do locutor do texto.

c) o título é composto por uma pergunta retórica, isto é, 
uma pergunta para a qual não se espera uma res-
posta.

d) o texto pode ser caracterizado como argumentativo, 
pois encerra o ponto de vista do locutor a respeito de 
determinado assunto.
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QUESTÃO 04

“Se dependesse de mim, haveria até mesmo descontos 
para a compra de livros e banda larga de internet.” A pala-
vra destacada exprime circunstância de:

a) explicação. 
b) concessão. 
c) oposição. 
d) condição.

QUESTÃO 05

No período: 

“Afinal, professor que não lê (e são muitos, podem acre-
ditar) jamais conseguirá ser um bom professor.” 

A palavra professor aparece duas vezes no excerto e 
exerce as funções sintáticas respectivamente de 

a) vocativo e objeto direto.
b) sujeito e predicativo.
c) sujeito e objeto direto.
d) vocativo e predicativo.

QUESTÃO 06

Leia: 

“Está aí uma boa decisão tomada pela Câmara Municipal 
de São Paulo, que acaba de ser aprovada: meia-entrada 
para professor ir a cinema, teatro e espetáculos”. 

No trecho acima, o adjetivo aprovada é grafado dessa 
forma, pois concorda com a palavra

a) cinema.
b) decisão.
c) tomada.
d) meia-entrada.

QUESTÃO 07

Releia o trecho: “Afinal, professor que não lê (e são mui-
tos, podem acreditar) jamais conseguirá ser um bom 
professor. 

As palavras destacadas correspondem, morfologica-
mente, pela ordem, a

a) adjetivo, advérbio, verbo, substantivo.
b) substantivo, adjetivo, advérbio, adjetivo.
c) substantivo, adjetivo, verbo, adjetivo.
d) substantivo, advérbio, verbo, adjetivo.

QUESTÃO 08

Releia a frase abaixo.

Professor em contato permanente com a cultura é o 
contato permanente com a criatividade.

Ao reescrevê-la, mudando a palavra professor para profes-
sora, ocorrerá uma 

a) flexão de número.
b) flexão de gênero.
c) flexão de gênero e número.
d) flexão de grau.

QUESTÃO 09

Está aí uma boa decisão tomada pela Câmara 
Municipal de São Paulo, que acaba de ser aprovada: 
meia-entrada para professor ir a cinema, teatro e 
espetáculos.

O valor semântico da preposição destacada é de

a) lugar.
b) tempo.
c) finalidade
d) negação.

TEXTO II

TERNURA

1  Eu te peço perdão por te amar de repente 
Embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos 
Das horas que passei à sombra dos teus gestos 
Bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos

5  Das noites que vivi acalentado 
Pela graça indizível dos teus passos eternamente fugindo 
Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente. 
E posso te dizer que o grande afeto que te deixo 
Não traz o exaspero das lágrimas nem a fascinação das promessas

10 Nem as misteriosas palavras dos véus da alma... 
É um sossego, uma unção, um transbordamento de carícias 
E só te pede que te repouses quieta, muito quieta 
E deixes que as mãos cálidas da noite encontrem sem fatalidade o olhar  
extático da aurora.

(MORAES,Vinicius de.  Poesia completa e prosa. 
Rio de Janeiro,Nova Aguilar,1998, p. 259.)
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QUESTÃO 10

A frase abaixo se encontra em ordem direta. Classifique, 
sintaticamente, o vocábulo destacado.

Eu te peço perdão por te amar de repente

a) objeto indireto.
b) Sujeito.
c) adjunto adverbial.
d) objeto direto.

QUESTÃO 11

A expressão equivalente à palavra indizível ( linha 06) é

a) que não se pode dividir.
b) que não se pode exprimir.
c) que não se pode ver.
d) que não se pode sentir.

QUESTÃO 12

Releia o trecho abaixo.

Embora o meu amor seja uma velha canção nos teus 
ouvidos
Das horas que passei à sombra dos teus gestos

As formas verbais seja e passei estão conjugadas, res-
pectivamente, nos modos 

a) imperativo e subjuntivo.
b) indicativo e imperativo.
c) indicativo e subjuntivo.
d) subjuntivo e indicativo.

TEXTO III

O QUE SERá (à FLOR DA PELE)

Chico Buarque
1. O que será que me dá 

Que me bole por dentro, será que me dá 
Que brota à flor da pele, será que me dá 
E que me sobe às faces e me faz corar 
E que me salta aos olhos a me atraiçoar 
E que me aperta o peito e me faz confessar 
O que não tem mais jeito de dissimular 
E que nem é direito ninguém recusar 
E que me faz mendigo, me faz implorar

10. O que não tem medida, nem nunca terá 
O que não tem remédio, nem nunca terá 
O que não tem receita

 O que será que será 
Que dá dentro da gente e que não devia 
Que desacata a gente, que é revelia 
Que é feito uma aguardente que não sacia 
Que é feito estar doente de uma folia 
Que nem dez mandamentos vão conciliar 
Nem todos os unguentos vão aliviar

20. Nem todos os quebrantos, toda alquimia 
Que nem todos os santos, será que será 
O que não tem descanso, nem nunca terá 
O que não tem cansaço, nem nunca terá 
O que não tem limite

 O que será que me dá 
Que me queima por dentro, será que me dá 
Que me perturba o sono, será que me dá 
Que todos os ardores me vêm atiçar 
Que todos os tremores me vêm agitar

30. E todos os suores me vêm encharcar 
E todos os meus nervos estão a rogar 
E todos os meus órgãos estão a clamar 
E uma aflição medonha me faz suplicar 
O que não tem vergonha, nem nunca terá 
O que não tem governo, nem nunca terá 
O que não tem juízo

Disponível em: http://letras.terra.com.br/chico-buarque/1217237/.
Acesso em 24 set. 2011.

QUESTÃO 13

Com base na leitura do texto III, é CORRETO afirmar que 
o eu lírico

a)  não apresenta medo de revelar seus sentimentos.
b)  mostra-se  revoltado diante da paixão amorosa.
c)  expressa felicidade pelo amor correspondido.
d)  descreve as sensações que o amor lhe provoca.

QUESTÃO 14

O eu lírico deixa claro que ele não consegue controlar o 
seu sentimento e essa ideia se repete nos  versos a se-
guir, EXCETO em

a)  que desacata a gente, que é revelia.
b)  o que não tem medida, nem nunca terá.
c)  o que não tem limite.
d)  o que não tem governo, nem nunca terá.
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QUESTÃO 15

Leia o fragmento:

Nem todos os unguentos vão aliviar
Nem todos os quebrantos, toda alquimia
(linhas 19 e 20)

O fragmento acima retoma um verso da primeira estrofe a 
fim de torná-lo mais concreto. IDENTIFIQUE esse verso. 

a)  que me bole por dentro, será que me dá
b)  e que me sobe às faces e me faz corar
c)  o que não tem remédio, nem nunca terá
d)  e que me faz mendigo, me faz implorar

QUESTÃO 16

Leia o fragmento:

E que me sobe às faces e me faz corar

O acento indicador de crase ocorre, no fragmento desta-
cado acima, pelo fato de o termo regido ser

a)  um substantivo pluralizado. 
b)  uma expressão  adverbial feminina.
c)  um complemento verbal.
d)  um complemento nominal.

QUESTÃO 17

É CORRETO afirmar que os adjuntos adnominais pre-
sentes na oração “E todos os suores me vêm encharcar” 
são, respectivamente, 

a)  e, encharcar.
b)  todos , me.
c)  os, suores.
d)  todos, os.

QUESTÃO 18

Leia o seguinte trecho:

“Que é feito uma aguardente que não sacia
Que é feito estar doente de uma folia”
(linhas 16 e 17)

Em relação à palavra destacada, pode-se afirmar que ela 
foi formada por uma

a)  derivação sufixal.
b)  derivação prefixal.
c)  composição por justaposição.
d)  composição por aglutinação.

QUESTÃO 19

Todos os termos destacados referem-se ao vocábulo en-
tre parênteses, EXCETO

a)  o que será que me dá (será).
b)  e que me faz mendigo, me faz implorar (e).
c)  que é feito uma aguardente que não sacia (aguarden-

te).
d)  o que não tem receita (receita).

QUESTÃO 20

A ÚNICA alternativa em que o vocábulo destacado classi-
fica-se como um COMPLEMENTO VERBAL é

a)  E que me aperta o peito e me faz confessar.
b)  Que é feito estar doente de uma folia.
c)  E que nem é direito ninguém recusar.
d)  Que desacata a gente, que é revelia.
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PROVA DE MATEMáTICA

QUESTÃO 21

Utilizando os critérios de divisibilidade dos números 
naturais, encontre o algarismo que falta no número 
864.32____, para que ele seja divisível por 3 e 4, mas não 
seja divisível por 5. Marque a alternativa CORRETA.

a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 6.

QUESTÃO 22

As frações podem ser classificadas como próprias e 
impróprias. Das frações abaixo a única que NãO pode 
ser classificadas como imprópria é: 

a) 

b) 

c) 

d) 

QUESTÃO 23

Joana e Roberto levaram os filhos e alguns amigos adultos 
ao parque de diversão e compraram 7 ingressos. No 
total gastaram R$147,00. O ingresso para criança custa 
R$18,00 e o ingresso de adulto custa R$25,00. Quantos 
ingressos de cada tipo foram comprados?

a) 2 ingressos de adulto e 5 de criança.
b) 4 ingressos de adulto e 4 de criança.
c) 5 ingressos de adulto e 3 de criança.
d) 3 ingressos de adulto e 4 de criança.

QUESTÃO 24

O quadrilátero ABCD é um paralelogramo e seu perímetro 
é de 20 cm. Calcule o perímetro do triângulo ABO. 
Dados:
BO = 3,5cm; 
AO = 4cm; 
BC = 7 cm.

Marque a resposta CORRETA.

a) 7,5 cm..
b) 10,5 cm.
c) 12 cm..
d) 14,5 cm.

QUESTÃO 25

Marta revendeu uma casa por R$230.000,00, obtendo 
um lucro de 15% sobre o preço de compra. Quanto Marta 
pagou pela casa? 

a) R$215.000,00.
b) R$200.000,00.
c) R$185.000,00.
d) R$223.000,00.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE ENDEMIAS

QUESTÃO 26

Sobre o conceito da palavra “zoonose”, marque a alterna-
tiva CORRETA.

a) a infecção ou doença infecciosa transmissível, sob 
condições naturais, de homens a animais e vice-ver-
sa.

b) animal infectado ou doente apresentando característi-
cas clínicas e laboratoriais.

c) os serviços de saúde realizados pelos agentes de 
controle de endemias.

d) o controle de agentes biológicos capazes de produzir 
infecção ou doença infecciosa.

QUESTÃO 27

Sobre o controle físico e químico do vetor Aedes aegypti, 
pode-se afirmar, EXCETO.

a) o controle focal representa a eliminação de ovos do 
vetor nas coleções de água limpa e parada.

b) os Pontos Estratégicos (PE), locais potenciais reser-
vatórios do vetor, são visitados de 15 em 15 dias.

c) o controle perifocal é realizado no PE para eliminação 
do inseto adulto.

d) o controle espacial por  ultra baixo volume (UBV) exer-
ce a eliminação do vetor na sua fase alada.

QUESTÃO 28

Sobre as ações de educação em saúde, no controle da 
raiva canina e felina, pode-se compreender, EXCETO.

a) envolver os serviços de várias secretarias municipais 
(saúde, educação, agricultura), organizações sociais 
e a população em geral é fundamental para o controle 
da doença.

b) a divulgação sobre a posse responsável de animais é 
uma ação de responsabilidade do setor público.

c) a castração dos animais de estimação dever ser utili-
zada como forma de controle populacional.

d) deve-se realizar a primeira dose de vacina antirrábica 
em cães e gatos a partir de um ano de idade.

QUESTÃO 29

As viroses são doenças produzidas por vírus. Algumas vi-
roses são muito graves e podem matar. Qual das doenças 
abaixo NãO é causada por vírus?

a) raiva.
b) dengue.
c) febre maculosa.
d) sarampo.

QUESTÃO 30

São zoonoses de notificação obrigatória, definidas pelo 
Ministério da Saúde no Brasil, EXCETO.

a) leishmaniose visceral.
b) febre amarela.
c) hantavirose.
d) cólera.

QUESTÃO 31

Sobre a doença transmitida pelos flebotomíneos, mosqui-
tos que se reproduzem em matéria orgânica e geralmente 
picam em determinados horários do dia.  

a) leishmaniose visceral.
b) dengue.
c) malária.
d) filariose.

QUESTÃO 32

A Doença de Chagas é causada por um protozoário flage-
lado e o modo de transmissão da doença se dá por meio 
de uma

a) picada de um inseto infectado conhecido como flebó-
tomo.

b) picada de um inseto infectado conhecido como bar-
beiro.

c) picada de um artrópode infectado conhecido como ro-
doleiro.

d) picada de um inseto infectado conhecido como cara-
panã.
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QUESTÃO 33

Faça a correlação entre os gêneros e os nomes populares  
das serpentes brasileiras de importância médica, quanto 
aos acidentes ofídicos.

I. Bothrops
II. Caudisona
III. Micrurus 
IV. Lachesis

(a) Coral.
(b) Surucucu.
(c) Jararaca.
(d) Cascavel.

Marque a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a) I (a), II (d), III (c), IV (b).
b) I (d), II (a), III (c), IV (b).
c) I (b), II (d), III (a), IV (c).
d) I (c), II (d), III (a), IV (b).

QUESTÃO 34

Analise as afirmativas sobre as características das ser-
pentes peçonhentas responsáveis pelos principais aci-
dentes ofídicos no Brasil.

I.  a coral verdadeira apresenta característica externas 
iguais às das serpentes não peçonhentas.

II.  o chocalho ou guizo é uma característica específica 
das serpentes do gênero Bothrops.

III.  a coral não apresenta fosseta loreal (ou lacrimal) entre 
a narina e o olho.

IV.  todas possuem dentes longos (um par), inoculadores 
de venenos, no maxilar superior.

Marque a alternativa CORRETA.

a) as afirmativas I - II - III e IV estão corretas.
b) somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) as afirmativas I - II - III e IV estão incorretas.

QUESTÃO 35

Faça a correlação entre os gêneros e os nomes populares 
das aranhas brasileiras que causam acidentes e mere-
cem identificação, pois algumas são de importância médi-
ca quanto aos acidentes.

I. Phoneutria 
II. Loxosceles 
III. Latrodectus 
IV.  Lycosidae 

(a) Aranha marrom
(b) Armadeira
(c) Aranha-de-grama
(d) Viúva-negra

Marque a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  I (b), II (a), III (d), IV (c).
b)  I (d), II (a), III (c), IV (b).
c)  I (b), II (d), III (a), IV (c).
d)  I (c), II (d), III (a), IV (b).

QUESTÃO 36

Faça a correlação entre os princípios e diretrizes do Siste-
ma Único de Saúde ordenados pela Lei Orgânica de Saú-
de (Lei 8080/1090).

I. Universalidade

II. Integralidade

III. Equidade

IV. Participação popular

(a) Oferta de serviços preventi-
vos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema.

(b) Igualdade da assistência à 
saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espé-
cie.

(c) Acesso aos serviços de saú-
de em todos os níveis de as-
sistência.

(d) Participação da comunidade.

Marque a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a) I (c), II (a), III (d), IV (b).
b) I (d), II (a), III (c), IV (b).
c) I (b), II (d), III (a), IV (c).
d) I (c), II (a), III (b), IV (d).
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QUESTÃO 37

A Lei 178/80, denominada Código de Posturas do Muni-
cípio de Ouro Preto, determina no artigo 152 a conduta 
a ser adotada pelo cidadão com os animais proibindo o 
abandono, os maus tratos, a sobregarga de trabalho e ou-
tros procedimentos. Sobre estes procedimentos, marque 
a alternativa CORRETA.

a) são fundamentais para a adoção dos programa de 
Controle de Zoonoses.

b) desvalorizam o trabalho dos animais e prejudicam a 
comercialização dos mesmos.

c) determinam os princípios para elaboração do progra-
ma de Posse Responsável de Animais.

d) prejudicam o transporte de mercadorias e o desenvol-
vimento econômico da cidade.

QUESTÃO 38

O Manual de Saneamento da Fundação Nacional de Saú-
de (Funasa), 2004, define como educação ambiental, EX-
CETO:

a) processo de aprendizado das questões relacionadas 
à interação do homem com seu ambiente natural.

b) estudo de impacto ambiental, prevenção e moni-
toramento dos danos ambientais previstos na Lei 
6.803/1980.

c) estudos das condições de vida dos trabalhadores de 
saneamento ambiental.

d) estudos das áreas de infestação vetorial e classifica-
ção de risco de doenças transmitidas por vetores.

QUESTÃO 39

As principais vantagens da coleta seletiva, conforme de-
finição do Manual de Saneamento da Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa, 2004) são, EXCETO:

a) economia de matéria-prima e energia.
b) combate ao desperdício.
c) redução da poluição ambiental.
d) potencial comercialização dos não recicláveis.

QUESTÃO 40

Sobre as competências dos serviços de controle de zo-
onoses definidas pelo artigo 36 do Código de Saúde de 
Minas Gerais, Lei 13.317/99 de 24/9/1999, é correto afir-
mar, EXCETO:

a) planejar, estabelecer normas, coordenar, acompa-
nhar, avaliar e executar as ações de controle de zo-
onoses.

b) analisar o impacto das ações desenvolvidas, das me-
todologias empregadas e das tecnologias incorpora-
das.

c) integrar-se de forma dinâmica e interativa com o siste-
ma de informações do SUS.

d) financiar a construção e o aparelhamento dos Centros 
e Núcleos de Controle de Zoonoses nos municípios.


