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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.)



5

Prefeitura MuniciPal de OurOPretO[ cadernO 02 ]

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 COMUNITáRIO DE SAÚDE

QUESTÃO 26

Sobre as atribuições do Agente Comunitário de Saúde, 
como estão dispostas na Lei 11.350/2006, marque a alter-
nativa INCORRETA.

a) promover ações de educação para a saúde individual 
e coletiva.

b) registrar as ações de saúde, de nascimentos, óbitos, 
doenças e outros agravos.

c) estimular a participação da comunidade nas políticas 
públicas voltadas para a área da saúde.

d) realizar visitas domiciliares semestrais para monitora-
mento de situações de risco à família.

QUESTÃO 27

Sobre os requisitos necessários para o exercício da ati-
vidade do Agente Comunitário de Saúde, disposto na Lei 
11.350/2006, marque a alternativa INCORRETA.

a) Residir na área da comunidade em que atuar, durante 
dois anos anteriores à data da publicação do edital do 
processo seletivo público.

b) Haver concluído, com aproveitamento, curso introdu-
tório de formação inicial e continuada.

c) Haver concluído o ensino fundamental.
d) Submeter-se ao processo seletivo público de provas 

ou de provas e títulos.

QUESTÃO 28

Sobre o conceito de “doenças transmissíveis”, marque a 
alternativa CORRETA.

a) são exclusivamente determinadas pelo exercício de 
uma profissão.

b) obrigatoriamente são transmitidas de mãe para filho.
c) são causadas por um agente infeccioso ou pela toxina 

por ele produzida.
d) aparecem principalmente nas regiões quentes.

QUESTÃO 29

Sobre a vigilância das doenças transmissíveis, marque a 
alternativa INCORRETA.

a) os hospedeiros dos agentes infecciosos ou reservató-
rios são elementos da investigação.

b) o trabalho desenvolvido pela unidade de saúde não 
interfere no controle.

c) a vigilância do ambiente e dos vetores faz parte das 
ações de controle .

d) é importante monitorar os agentes infecciosos ou 
suas toxinas.

QUESTÃO 30

Os seres vivos animados estão envolvidos na cadeia de 
transmissão de doenças. As denominações a seguir estão 
relacionadas às características de diferentes animais que 
atuam como vetores biológicos ou agentes causadores de 
doenças. Faça a correlação entre os conceitos.

I.  ARACNÍDEOS

II. MOLUSCOS

III. NEMATELMINTOS

IV. INSETOS

(a) grupo de animais com o corpo 
dividido em cefalotórax e ab-
domem que possuem quatro 
pares de patas.

(b) único grupo dos artrópodes 
que são capazes de voar.

(c) grupo de animais no qual um 
dos representantes é o cara-
mujo.

(d) grupo de animais conhecidos 
como vermes em forma de fio.

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

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

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

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

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

QUESTÃO 31

Sobre os acidentes causados por escorpiões no Brasil, 
marque a alternativa CORRETA.

a) a gravidade dos acidentes está relacionada ao tama-
nho do escorpião agressor.

b) os escopiões amarelos (Tityus serrulatus) são respon-
sáveis pelos acidentes mais graves no Brasil.

c) os escorpiões se alimentam de matéria orgânica em 
decomposição.

d) os escopiões marrons (Tityus bahiensis) são respon-
sáveis pelos acidentes mais graves no Brasil.
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QUESTÃO 32

A Cadeia de Transmissão de Doenças (CTD) é composta 
por diferentes agentes e fases. Os conceitos a seguir es-
tão relacionados à CTD. Faça a correlação entre os con-
ceitos.

I. VETOR BIOLÓGICO

II. PREVENÇÃO

III. CONTAMINAÇÃO

IV. HOSPEDEIRO

(a) Ser vivo em cujo corpo os agen-
tes infecciosos vivem temporá-
ria ou definitivamente.

(b) Ato ou momento no qual o am-
biente, substâncias ou organis-
mos adquirem um agente cau-
sador de doenças.

(c) Precaução para evitar qualquer 
dano à nossa saúde

(d) Organismo vivo capaz de trans-
mitir agentes infecciosos a 
qualquer outro hospedeiro Sus-
cetível.

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

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

QUESTÃO 33

Muitas doenças transmissíveis acontecem por falta de in-
formação da população sobre os cuidados com a higiene 
pessoal e com o ambiente. Verifique as afirmativas sobre 
os cuidados que devemos tomar para evitar doenças. 

I.  deve-se vacinar cães de rua, assegurando a saúde 
dos mesmos e impedindo que transmitam doenças.

II.  deve-se manter o lixo doméstico, comercial e indus-
trial protegido do acesso aos animais.

III.  não se deve andar descalço, evacuar em locais impró-
prios, como beira de rio, e beber água contaminada.

IV.  deve-se manter vasos de plantas sempre com lâmina 
de água para hidratar as plantas e renovar o ar.

Marque a alternativa CORRETA.

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

QUESTÃO 34

As doenças a seguir foram classificadas pelo Manual de 
Saneamento da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), 
2004, decorrentes de problemas ambientais. Faça a cor-
relação entre os determinantes.

I. Verminoses

II. Tuberculose

III. Infeções respirató-
rias

IV. Doenças tropicais

V. Doenças respirató-
rias crônicas

VI. Diarréia

VII. Câncer do aparelho 
respiratório

(a) Poluição do ar em recinto fe-
chado, superlotação.

(b) Falta de saneamento, abas-
tecimento de água, higiene.

(c) Falta de saneamento, má 
disposição do lixo, foco de 
vetores de doenças nas re-
dondezas.

(d) Superpopulação.

(e) Poluição do ar em recinto fe-
chado.

Marque a alternativa CORRETA.

a) I (b), II (d), III (a), IV (c), V (e), VI (b), VII (e).
b) I (a), II (b), III (c), IV (d), V (e), VI (b), VII (e).
c) I (b), II (d), III (a), IV (a), V (e), VI (c), VII (e).
d) I (b), II (d), III (a), IV (e), V (e), VI (c), VII (e).

QUESTÃO 35

Na cadeia de transmissão da Leishmaniose Visceral, o 
vetor responsável pela dispersão do agente etiológico é 
Lutzomya:

a) scaffi.
b) trinidadensis.
c) longipalpis.
d) helcocyrtomyia.

QUESTÃO 36

Sobre o controle social exercido pelos Conselhos de Saú-
de, marque a alternativa INCORRETA.

a)  a participação nos conselhos é paritária entre gesto-
res, trabalhadores e usuários.

b)  ele está presente, principalmente, nos níveis de ges-
tão estadual e federal do Sistema Único de Saúde.

c)  os conselhos têm caráter consultivo e deliberativo.
d)  os gestores podem se organizar entre público e priva-

do conveniado.
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QUESTÃO 37

Sobre o conceito de cobertura vacinal, esse indicador re-
presenta

a) ocorrência de doenças imunizáveis na região.
b) proporção entre indivíduos vacinados e o número de 

vacinas disponíveis.
c) realização de campanhas de vacinação contra a po-

liomielite.
d) relação entre vacinados e o número de indivíduos que 

devem receber a vacina.

QUESTÃO 38

Sobre a ordenação do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, Lei 8.069/1990, capítulo I, que estabelece que

a) a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida 
e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvi-
mento sadio e harmonioso, em condições dignas de 
existência.

b) é responsabilidade exclusiva dos empregadores a 
oferta de condições adequadas ao aleitamento mater-
no no domicílio ou no ambiente de trabalho, assegu-
rando às mães a gratuidade dos suplementos alimen-
tares.

c) é assegurado à gestante, através do Sistema Único de 
Saúde, o atendimento pré e perinatal. A gestante será 
encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, 
segundo critérios médicos específicos, obedecendo-
se aos princípios de regionalização e hierarquização 
do Sistema.

d) a parturiente será atendida preferencialmente pelo 
mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal. 
Incumbe ao Poder Público propiciar apoio alimentar à 
gestante e à nutriz que dele necessitem.

QUESTÃO 39

Sobre a ordenação do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, Lei 8.069/1990, artigo 10, que estabelece a res-
ponsabilidade dos hospitais e demais estabelecimentos 
de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, 
sendo obrigados a

a) manter registro das atividades desenvolvidas, através 
de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito me-
ses.

b) identificar o recém-nascido, mediante o registro de 
sua impressão plantar e digital e da impressão digital 
da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas 
pela autoridade administrativa competente.

c) proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêu-
tica de anormalidades no metabolismo do recém-nas-
cido, bem como prestar orientação aos pais.

d) fornecer declaração de nascimento onde constem ne-
cessariamente as intercorrências do parto e do desen-
volvimento do neonato.

QUESTÃO 40

Sobre a atribuição da direção municipal do Sistema Único 
de Saúde estabelecida pela Lei Orgânica de Saúde (Lei 
8080/1990), é competência do município, EXCETO:

a) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços pú-
blicos de saúde.

b) estabelecer normas e executar a vigilância sanitária 
de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execu-
ção ser complementada pelos Estados e Distrito Fe-
deral.

c) participar do planejamento, programação e organiza-
ção da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em articulação com sua dire-
ção estadual.

d) participar da execução, controle e avaliação das 
ações referentes às condições e aos ambientes de 
trabalho; e executar serviços de vigilância epidemioló-
gica, vigilância sanitária;de alimentação e nutrição;de 
saneamento básico; e de saúde do trabalhador.


