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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Brasil será sede de Copa de Robôs 

 
A RoboCup, uma competição internacional de 

robótica, será realizada entre os dias 19 e 25 de julho, 
em João Pessoa, na Paraíba. Segundo Alexandre da 
Silva Simões, professor da Unesp de Sorocaba, de São 
Paulo, e um dos organizadores da competição, o 
objetivo é aproveitar o clima de Copa do Mundo no 
país e divulgar o setor de robótica com a "Copa dos 
Robôs". 

Simões, que é doutor em engenharia elétrica e 
vice-diretor do campus de Sorocaba, ministra aulas 
para o curso de engenharia de controle de automação. 
Ele conta que uma das principais modalidades do 
evento é o futebol de robôs, em que os competidores 
devem fazer com que os protótipos joguem futebol 
com regras semelhantes às da Fifa sem qualquer 
interferência humana. 
 A disputa é dividida em diferentes categorias: 
Robôs com rodas, robôs com pernas, robôs com 
tamanho de crianças e também com tamanho de 
adultos. Segundo Simões, cada categoria tem suas 
dificuldades técnicas. 

O professor já participou de diversas 
competições robóticas e conta que resolveu trazer 
para o Brasil a RoboCup por ser um dos principais 
eventos do tipo. Segundo o engenheiro, esta será a 
primeira vez que o país sediará a competição depois 
de passar por um processo de seleção bem 
semelhante ao dos países que se candidatam na Fifa a 
receber a Copa do Mundo. 

A candidatura foi registrada em 2011 e após 
várias etapas de avaliação, houve a oficialização do 
país como sede em julho de 2012. 

Para Simões, o grande desafio do evento é a 
parte de logística, já que "atletas" de vários países vão 
participar da RoboCup. Será preciso gerenciar toda a 
importação de milhares de robôs que chegarão de 
todos os cantos do mundo e estabelecer redes 
credenciadas de hotel para quatro mil estrangeiros. 
Também será necessário providenciar instalação 
elétrica para quase 3 mil pontos de energias nos 
pavilhões e instalar mais de quinhentos pontos de 
rede. 
 
Disponível em: http://noticias.r7.com/tecnologia-e-
ciencia 

 

Questão 01  
 
A RoboCup é uma competição internacional de 
robótica que será realizada entre os dias 19 e 25 de 
julho, em João Pessoa, na Paraíba. Esta competição, 
segundo Alexandre da Silva Simões, tem por objetivo: 

(A) Aproveitar o clima de Copa do Mundo no Brasil 
e divulgar o setor de robótica. 

(B) Vender uma linha nova de robôs. 
(C) Contratar novos engenheiros especializados. 
(D) Promover jogos entre robôs e humanos por todo 

o território nacional. 

Questão 02  
 
Para realização do evento “RoboCup”, algumas 
medidas deverão ser tomadas, EXCETO: 

(A) Gerenciar a importação dos robôs que chegarão 
de todos os cantos do mundo. 

(B) Estabelecer redes credenciadas de hotel para 
4.000 estrangeiros. 

(C) Providenciar instalação hidráulica nos pavilhões. 
(D) Instalar mais de 500 pontos de rede. 

Questão 03  
 
No segundo parágrafo do texto, o pronome pessoal 
“ele” faz referência a quem? 

(A) RoboCup. 
(B) Alexandre da Silva Simões. 
(C) Futebol. 
(D) Protótipo. 

Questão 04  
 
No quarto parágrafo do texto, o verbo “sediar” está 
conjugado: 
 

(A) Presente do Indicativo. 
(B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 
(C) Futuro do Pretérito do Indicativo. 
(D) Futuro do Indicativo. 

 

Questão 05  
 
Famoso por escrever sonetos, Vinícius de Moraes, 
imortalizou a literatura nacional com poemas como: 
“Soneto de Fidelidade”, “Soneto de Separação” e 
“Soneto do Amor Total”. O que é soneto? 

(A) Forma poética composta por dois quartetos e 
dois tercetos. 

(B) Versos com rimas ricas. 
(C) Estilo literário do século XV. 
(D) Texto em prosa. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

 

Questão 06  
 
Paulo comprou 12 camisetas de mesmo valor. 
Sabendo que ele pagou um total de R$360,00 nas 
camisetas, o preço de cada camiseta é igual a: 

 
(A) R$22,00 
(B) R$24,00 
(C) R$30,00 
(D) R$42,00 

 

Questão 07  
 
Resolvendo a expressão 7 + (3² x 2²), obtemos: 

 
(A) 27 
(B) 35 
(C) 39 
(D) 43 

 

Questão 08  
 
Uma bicicleta que custa R$360,00 foi vendida em 06 
prestações de mesmo valor. O valor de cada prestação 
é de: 

 
(A) R$ 60,00 
(B) R$ 68,00 
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(C) R$ 74,00 
(D) R$ 82,00 
 

Questão 09  
 
Uma pessoa foi ao supermercado e comprou R$2,00 de 
pães, R$15,00 de carne e pagou a conta com uma nota 
de R$20,00. A pessoa recebeu de troco uma quantia 
igual a: 

 
(A) R$ 1,00 
(B) R$ 3,00 
(C) R$ 4,00 
(D) R$ 6,00 

 

Questão 10  
 
João foi a uma loja e comprou uma blusa no valor de 
R$70,00 e dois pares de meias no valor de R$5,00 cada 
um. João gastou nessa loja o valor de: 

 
(A) R$ 75,00 
(B) R$ 78,00 
(C) R$ 80,00 
(D) R$ 85,00 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 11  
 
Na Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014, o Brasil está 
no GRUPO A, assim como os países de Camarões, 
Croácia e México. Entre esses países, assinale a 
alternativa que contém aquele que NÃO apresenta a 
cor VERDE em sua BANDEIRA: 
 

(A) Brasil. 
(B) Camarões. 
(C) Croácia. 
(D) México. 

 

Questão 12  
 
A atividade comercial e fiscal que consiste em trazer 
um produto do exterior para o país é conhecida como: 
 

(A) Importação. 
(B) Exportação.  
(C) Proliferação. 
(D) Adulteração. 

 

Questão 13  
 
A cidade de Maria Helena recebeu essa denominação 
em homenagem: 
 

(A) À primeira médica do povoado. 
(B) À filha de um dos primeiros povoadores. 
(C) À esposa do presidente de Portugal daquela 

época. 
(D) A uma imagem sacra da época. 

 

Questão 14  
 
Analise a manchete da notícia publicada no site 
www.uol.com.br, no mês de Junho deste ano: "Vírus 
da herpes foi passado de chimpanzés para o homem 
há 6 milhões de anos". Segundo a notícia, os 
chimpanzés são espécies de: 
 
 

 
 

(A)  
 
 
 
 
 
(B)  
 
 
 
 
 
 
 
(C)  
 
 
 
 
 
 
 
(D)  
 
 
 

Questão 15  
 
Analise a placa de sinalização, a seguir, e assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

 
 

(A) Sanitário para motoristas. 
(B) Piso escorregadio. 
(C) Acento reclinável.  
(D) Vaga reservada para deficiente físico. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 16  
 
A Politica Nacional de Promoção à saúde tem como 
objetivo promover a qualidade de vida e reduzir 
vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 
seus determinantes e condicionantes, que são: 
 

I. Modos de viver e condições de trabalho. 
II. Habitação, ambiente e educação. 

III. Lazer e cultura. 
IV. Acesso a bens e serviços essenciais. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
(A) I e II. 
(B) I, II e IV. 
(C) Somente a IV. 
(D) I, II, III e IV. 
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Questão 17  
 
A identificação precoce dos casos de dengue é de vital 
importância para a tomada de decisões e implantação 
de medidas de maneira oportuna, visando, 
principalmente, evitar a ocorrência de óbitos. Um 
método que deve ser utilizado rotineiramente na 
prática clínica como um dos elementos de triagem na 
dengue, e na presença, alertar ao médico que o 
paciente necessita de um monitoramento clínico e 
laboratorial mais estreito e também pode reforçar o 
diagnóstico de dengue é: 

 
(A) Prova do laço. 
(B) Prova do braço. 
(C) Prova da presença do Aedes. 
(D) Prova da quantidade de vírus. 

 

Questão 18  
 
As atribuições dos profissionais das equipes de 
atenção básica devem seguir as referidas disposições 
legais que regulamentam o exercício de cada uma das 
profissões. Das atribuições, a seguir, quais são 
específicas do Agente comunitário da saúde? 

 
(A) Planejar, gerenciar e avaliar as ações 

desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os 
outros membros da equipe. 
 

(B) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e 
manter os cadastros atualizados. 
 

(C) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o 
perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal. 
 

(D) Coordenar a manutenção e a conservação dos 
equipamentos. 

 

Questão 19  
 
Constitui o Sistema Único de Saúde – SUS: 

 
(A) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados somente por instituições privadas e 
das fundações mantidas pelo Poder Público. 
 

(B) O conjunto de órgãos e instituições públicas 
municipais, da administração indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público. 
 

(C) O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da 
administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público. 
 

(D) O conjunto de ações curativas, prestadas por 
órgãos e instituições públicas estaduais, da 
administração direta. 
 

Questão 20  
 
A Constituição Federal de 1988 traz em sua Seção II- 
Da saúde, no Art. 198, que as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

 
(A) Descentralizado, atendimento integral e 

participação da comunidade. 

 
(B) Centralizado, atendimento individualizado e 

participação da comunidade. 
 

(C) Atendimento coletivo e prioridades das ações 
curativas. 
 

(D) Prioridade das ações individuais e foco na cura 
da doença. 

 

Questão 21  
 

Elevação do número de casos de uma doença ou 
agravo, em determinado lugar e período de tempo, 
caracterizando de forma clara um excesso em relação 
à frequência esperada. É o conceito de: 

 
(A) Pandemia. 
(B) Surto. 
(C) Peste. 
(D) Epidemia. 

 

Questão 22  
 
Atenção básica tem vários fundamentos e diretrizes, 
um deles é adscrever os usuários, que significa: 

 
(A) Um processo de vinculação de pessoas e/ou 

famílias e grupos a profissionais/equipes, com o 
objetivo de ser referência para o seu cuidado. 
 

(B) Permitir o acesso a serviços de saúde curativos 
e de diagnóstico. 
 

(C) Priorizar os usuários que têm plano de saúde 
para o atendimento no serviço de saúde. 
 

(D) Escolher as pessoas que os serviços de saúde 
irão atender. 

 

Questão 23  
 

A principal via de eliminação dos bacilos dos 
pacientes multibacilares (virchowianos e dimorfos); 
assim, o modo de transmissão da Hanseníase é: 

 
(A) A pele por ser a via de transmissão mais fácil de 

adquirir doenças. 
 

(B) A aérea superior, sendo, também, o trato 
respiratório a mais provável via de entrada do 
Mycobacterium leprae no corpo. 
 

(C) A oral-fecal, por se tratar de uma via 
contaminada. 
 

(D) A sexual por ter contato com secreções. 
 

Questão 24  
 

Doença infecciosa febril aguda, transmitida por 
vetores artrópodes, que possui dois ciclos 
epidemiológicos distintos (silvestre e urbano). 
Reveste-se da maior importância epidemiológica, por 
sua gravidade clínica e elevado potencial de 
disseminação em áreas urbanas. 

 
(A) Leishmaniose. 
(B) Esquistossomose. 
(C) Febre Amarela. 
(D) Doença de Chagas. 
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Questão 25  
 

É causada por um vírus RNA, arbovírus do gênero 
Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae e são 
conhecidos quatro sorotipos: DENV 1, DENV 2, DENV 3 
e DENV 4. 

 
(A) Febre amarela. 
(B) Leishmaniose. 
(C) Doença de Chagas. 
(D) Dengue. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Maria Helena 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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