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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ-SP  

AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

 

 

 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS 
Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais 

Nº QUESTOES 
10 
10 

Total de questões  20 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ-SP- AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto e responda as questões de 1 a 4.  
Notícia de jornal 

 
   Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de 
fome. Um homem de cor branca, trinta anos 
presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, 
sem socorros, em pleno centro da cidade, 
permanecendo deitado na calçada durante setenta e 
duas horas, para finalmente morrer de fome. 
    Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de 
comerciantes, uma ambulância do Pronto Socorro e 
uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram 
sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo 
de fome. 
    Um homem que morreu de fome. O comissário de 
plantão (um homem) afirmou que o caso (morrer de 
fome) era alçada da Delegacia de Mendicância, 
especialista em homens que morrem de fome. E o 
homem morreu de fome. 
     O corpo do homem que morreu de fome foi 
recolhido ao Instituto Médico Legal sem ser 
identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de 
fome. Um homem morre de fome em plena rua, entre 
centenas de passantes. Um homem caído na rua. Um 
bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um 
tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um 
bicho, uma coisa – não é homem. E os outros homens 
cumprem deu destino de passantes, que é o de 
passar. Durante setenta e duas horas todos passam, 
ao lado do homem que morre de fome, com um olhar 
de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou 
sem olhar nenhum, e o homem continua morrendo de 
fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem 
socorro e sem perdão. 
     Não é de alçada do comissário, nem do hospital, 
nem da radiopatrulha, por que haveria de ser da minha 
alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem 
morrer de fome. 
    E o homem morre de fome. De trinta anos 
presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz 
o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que 
jamais morrerão de fome, pedindo providências às 
autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer 
senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que 
apodrecesse, para escarmento dos outros homens. 
Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse 
de fome. 
    E ontem, depois de setenta e duas horas de 
inanição em plena rua, no centro mais movimentado 
da cidade do Rio de Janeiro, um homem morreu de 
fome. 
 
Morreu de fome. 

Fernando Sabino. 
 

A mulher do vizinho. 17 ed. Rio de Janeiro: Record, 1997. 

 
01) Assinale a alternativa CORRETA referente a 
intenção do autor ao escrever essa crônica. 
a) Criticar um fato absurdo e inaceitável da morte de um 
homem por inanição e a omissão das autoridades e da 
sociedade diante desse fato. 
b) Mostrar que as autoridades cumprem seus deveres. 
c) Mostrar a cidadania das pessoas que passam naquela 
rua. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
2) No trecho “Nada se sabe dele, senão que morreu de 
fome. Um homem morre de fome em plena rua, entre 
centenas de passantes. Um homem caído na rua. Um 
bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um 
tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um 
bicho, uma coisa – não é homem. E os outros homens 
cumprem deu destino de passantes, que é o de 
passar.”  Qual construção de sentido nesse trecho 
quando o narrador usa a palavra “passantes” para 
designar as pessoas que estão passando pelo local? 
a) Ao usar a palavra “passantes” reduzem a função social 
dessas pessoas que estão andando pelo local, uma vez 
que elas não se importam, não sentem nada e não têm 
nenhuma reação diferente diante aquela situação. 
b) O narrador usa a palavra “passantes” pois é assim que 
essa região se refere as pessoas.  
c) Ao usar a palavra “passante” o narrador mostra a 
importância de passar firmemente pelos locais e não dar 
esmola a ninguém que pede, pois pode colaborar com a 
criminalidade urbana.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Observe atentamente o trecho e assinale um 
sinônimo da palavra grifada sem trocar o sentido 
dentro do texto” Não é de alçada do comissário, nem 
do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de 
ser da minha alçada?” 
a) Intenção. 
b) conta.  
c) domínio. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Assinale a alternativa CORRETA referente a qual 
classe de palavras, pertence as seguintes palavras: 
“inanição, presumível e depois. ” 
a) Substantivo, substantivo e advérbio. 
b) Substantivo, adjetivo e advérbio. 
c) Adjetivo, advérbio e conjunção. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa CORRETA referente a 
pontuação, acentuação e ortografia. 
a) Esse caso por exemplo, pode ser resolvido 
rapidamente. 
b) Dizem que os homens decidem com o cérebro e as 
mulheres com o coração. 
c) Na virada do século, a operaria Luiza trabalhava na 
fábrica têxtil Bangu. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Assinale a alternativa em que a frase, contendo o 
verbo haver, esteja com significação acontecer. 
a) Não generalize! Há pessoas muito boas naquele bairro.  
b) Elas haviam experimentado todas as roupas daquela 
loja! 
c) Havia muitos assaltos no bairro que morei. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7)  Assinale a alternativa INCORRETA, referente ao 
uso da crase. 
a) Mariana chegou às 7:00 horas. 
b) Roberto estuda à distância. 
c) Sonia foi à igreja. 
d) Nenhuma das alternativas.  
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8) Assinale a alternativa CORRETA referente aos 
sinônimos de rápido e antônimos forte. 
a) Lento e fraco. 
b) Acelerado e fraco. 
c) Veloz e forte 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Assinale a alternativa CORRETA, referente a 
ortografia, acentuação e pontuação das frases abaixo. 
a) já foi decidido o seu afastamento, não ha portanto, o 
que reclamar. 
b) esse dinheiro não voltaremos a vê-lo! 
c) O ônibus chegará às 21:00 horas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Assinale a alternativa CORRETA para o 
aumentativo e sinônimo de casa e diminutivo e 
antônimo de Bom. 
 a) casarão, moradia, bonzinho e mau. 
 b) casinha, lar, bondoso e maléfico. 
 c) casebre, moradia, bonzinho e mau. 
 d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  

11) Os conflitos étnicos podem estar entre diferentes 
grupos raciais, como o atrito 
entre negros e brancos nos Estados Unidos e África 
do Sul causado pela segregação racial e o "apartheid". 
Sabendo disso, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O Japão e a Venezuela enfrentam os movimentos 
separatistas em aproximadamente 40% do território por 
causa das diferenças culturais e da insatisfação com as 
exigências impostas com a revolução socialista. 
b) Para o continente europeu, podemos citar o Conflito nos 
Bálcãs, que colocou em choque as várias nacionalidades 
que compunham a Iugoslávia, levando ao seu 
esfacelamento. 
c) No continente Americano há, por exemplo, o Conflito 
Étnico na Caxemira, onde há resquícios do fim do 
imperialismo inglês que colocam em confronto as etnias 
da região. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Dinâmica populacional é o estudo da variação na 
quantidade dos indivíduos de determinada população. 
Sabendo disso, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Houve mudanças na pirâmide etária nacional, onde se 
reduz consideravelmente o número de idosos, 
aumentando por outro lado o número de jovens, o que 
acarretará um problema em relação à previdência 
brasileira. 
b) No Brasil, há diminuição na qualidade de vida da 
população, resultante das pioras médico-sanitárias 
decorrentes do pós-guerra.  
c) Ao mesmo tempo em que a qualidade de vida melhora, 
há uma diminuição na taxa de fecundidade dos brasileiros, 
muito devido à participação efetiva da mulher no mercado 
de trabalho.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13) As atividades econômicas rurais são 
diversificadas, e dependemos delas tanto quanto da 
industrialização dos seus frutos para mantermos uma 
economia balanceada e termos meios de subsistência. 
Assinale a alternativa que cite algumas dessas 
atividades. 
a) Cultivo de plantações e criação de animais. 

b) Pesca e transporte de produtos e pessoas. 
c) Extração de madeira e Indústria metalúrgica.   
d) Nenhuma das alternativas. 

 
14) Em relação aos problemas sociais no Brasil, 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) O acesso à moradia com as devidas condições de 
infraestrutura atinge todas as camadas da população 
brasileira. É cada vez mais raro o surgimento e ampliação 
de favelas desprovidas de serviços públicos.  
b) Os serviços públicos de saúde, quase nunca 
apresentam problemas estruturais e possuem filas curtas 
e rápidas, tecnologia de aparelhos e medicamentos, além 
do grande número de funcionários.  
c) A educação de baixa qualidade gera vários transtornos, 
pois parte da população não consegue obter qualificação 
profissional exigida pelo mercado de trabalho cada vez 
mais competitivo.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) “É o conjunto de operações, cujos produtos 
contribuem para os objetivos do programa 
governamental.”. De que se trata esse conceito? 
a) Ação governamental. 
b) Governo rural. 
c) Aspectos do governo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
16) Sobre os problemas ambientais, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Florestas ricas em espécies estão sendo destruídas 
para abrir espaço para a criação de gado, plantações de 
soja ou de óleo de palma, ou para outras monoculturas 
agrícolas. 
b) O excesso de fósforo é apenas uma forma de poluição 
do ar causada pela queima de carvão, petróleo, gás e 
lenha. 
c) Em terra, animais selvagens estão sendo caçados até a 
extinção para a obtenção de carne, marfim ou para a 
produção de produtos "medicinais".  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) A cidade de São Paulo no dia 15 de Setembro de 
2017. Teve o dia mais seco do ano, segundo o Instituto 
Nacional de Meteorologia (Inmet). Sobre isso, assinale 
a alternativa CORRETA: 
a) A umidade relativa do ar foi de 19%, facilitando a 
respiração da população.  
b) Em dias assim, recomenda-se que as pessoas evitem 
exercícios ao ar livre, se hidratem e se mantenham 
protegidas do sol. 
c) Em São Paulo há uma tendência de ter mais dias secos 
durante o ano, decorrente da proximidade do Cerrado na 
região.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) Apesar das grandes dificuldades que possam ser 
enfrentadas, muitos países, governos e empresas 
necessitam adaptar-se de forma pragmática às 
significativas mudanças que estão ocorrendo no atual 
mundo globalizado. Considerando essa informação, 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Diagnósticos de doenças que ainda não manifestaram 
seus sintomas e algumas cirurgias à distância ainda não 
podem ser feitos por meios eletrônicos. 
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b) Grandes áreas de terras agricultáveis são preparadas 
pelo trabalho dos homens, aumentando as fronteiras 
agrícolas e reduzindo o número de máquinas. 
c) Recursos tecnológicos oferecem instrumentos que 
permitem a transmissão de notícias no mesmo instante em 
que os fatos acontecem nas mais remotas regiões.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
19) Sobre a globalização, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Esse processo é consequência da expansão dos 
sistemas de comunicação por satélites, da telefonia, da 
presença da informática na maior parte dos setores de 
produção e de serviços, através da internet. 
b) A globalização constitui o estágio mínimo da 
internacionalização, esse processo se intensificou quando 
o relógio passou a ser de ponteiros.  
c) A globalização através do aparato tecnológico 
desenvolvido proporciona menor instantaneidade aos 
fluxos de transporte, informação, mercadorias, pessoas, 
capital, etc. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20) Sobre o município de Osvaldo Cruz em São Paulo, 
considere as afirmativas abaixo: 
I) Em 1944 obteve autonomia político-administrativa, 
sendo denominado Osvaldo Cruz. 
II) Em abril de 1952 ladrões roubam a Igreja Matriz, põe 
fogo na Sacristia e queimam o presépio, em crime até 
hoje não desvendado.  
III) Os habitantes se chamam osvaldenses-cruz.  
Quais as alternativas CORRETAS? 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


