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- LÍNGUA PORTUGUESA - 

TEXTO 

No dia 11 de setembro de 2001, a longa guerra 

da Jihad contra o McMundo culminou num 

ataque aterrorizantemente inédito e 

absolutamente assustador ao templo da livre 

empresa na cidade de Nova York e à catedral 

do poder militar americano em Washington. 

Ao derrubar as torres gêmeas do World Trade 

Center e destruir uma ala do Pentágono com 

diabólicas bombas humanas, os guerreiros 

jihadianos inverteram a dinâmica da luta entre 

Jihad e McMundo, escrevendo uma nova 

página numa história ainda em andamento. Até 

então, o avanço aparentemente inelutável da 

história em direção a uma pós-modernidade 

complacente parecia estar favorecendo o 

triunfo final do McMundo – uma vitória 

histórica das instituições do livre mercado e do 

materialismo tão diligentemente 

comercializado e tão ambiciosamente 

secularista do McMundo. Hoje, o resultado do 

confronto entre o futuro e a reação radical que 

lhe é oposta já não parece tão certo. No 

momento em que o mundo entra numa nova 

etapa de guerra subterrânea contra um inimigo 

invisível, o choque entre Jihad e McMundo 

volta a ter uma contundente relevância se 

quisermos entender por que a resposta 

moderna ao terror não pode ser exclusivamente 

militar ou tática, devendo contemplar um 

compromisso com a democracia e a justiça, 

ainda quando estas se apresentarem numa 

relação de tensão com o compromisso de 

expansionismo cultural e mercados globais. Se 

quisermos que tenha êxito, a guerra contra o 

terrorismo terá também de ser uma guerra pela 

justiça, e não apenas no sentido conferido à 

expressão pelo presidente George W. Bush em 

seu discurso no Congresso.  (BARBER, 

Benjamin in Jihad x McMundo. São Paulo: 

Record, 2003, p. 11). 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o autor, a expressão 

“McMundo” pode ser compreendida como 

sendo: 

(A) o Ocidente e sua característica principal, 

que é o livre mercado, impulsionado pelo 

capitalismo.  

(B) o Oriente Médio, influenciado por 

conflitos bélicos históricos.  

(C) a estrutura militar dominante em 

determinado espaço geográfico.  

(D) a mídia internacional, que apoia interesses 

de grupos empresariais.  

(E) o conjunto de partidos políticos norte-

americanos.  

 

QUESTÃO 02 

Segundo o texto: 

(A) antes do ataque, as ideias sustentadas pelos 

jihadistas prevaleciam no Ocidente. 

(B) o Ocidente é extremamente religioso.  

(C) a cidade de Nova York reúne um grande 

número de combatentes jihadistas.  

(D) o Pentágono representa a catedral do poder 

militar americano em Washington.  

(E) o ataque terrorista já estava sendo esperado 

pelo governo dos Estados Unidos. 

 

QUESTÃO 03 

De acordo com o autor: 

(A) a solução para o problema deve-se ater 

única e exclusivamente ao uso da força militar.  

(B) o problema deve ser analisado de forma 

mais ampla, contemplando fatores como 

justiça e democracia.  

(C) o problema do terrorismo não será 

solucionado.  

(D) o ex-presidente George W. Bush tem a 

perfeita ideia de justiça.  

(E) a guerra contra o terrorismo deve ser 

tratada como qualquer outro tipo de conflito.  
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QUESTÃO 04 

Segundo o texto: 

 

(A) as tensões entre Ocidente e Oriente serão 

resolvidas pelo livre mercado.  

(B) não há solução para o problema do 

terrorismo. 

(C) o resultado desse confronto é incerto.  

(D) o McMundo rejeita o progresso e esconde-

se sob o manto do jihadismo.  

(E) o problema do terrorismo é exclusivamente 

religioso. 

 

QUESTÃO 05 

De acordo com o texto: 

 

(A) antes do ataque de 11 de setembro, a 

impressão era de que o Ocidente não 

encontraria problemas para impor suas ideias.  

(B) depois do ataque, as relações comerciais 

internacionais se enfraqueceram.  

(C) a noção de justiça é a mesma para o 

McMundo e para os jihadistas.  

(D) os inimigos do Ocidente sempre foram os 

mesmos, independentemente do ataque de 11 

de setembro.  

(E) a ideia de justiça compreende apenas a 

intervenção militar. 

 

QUESTÃO 06 

A expressão “inelutável”, utilizada no texto 

(linha 13) é sinônimo de: 

 

(A) agradável. 

(B) inviável.  

(C) inevitável.  

(D) maleável.  

(E) amável.  

QUESTÃO 07 

No trecho “Os guerreiros jihadistas inverteram 

a dinâmica...” (linha 10), a expressão “a 

dinâmica” corresponde a(o): 

 

(A) objeto indireto.  

(B) sujeito ativo.  

(C) sujeito passivo.  

(D) objeto direto.  

(E) complemento nominal.  

 

QUESTÃO 08 

No texto acima (linha 11) lê-se “escrevendo 

uma nova página numa história...” O verbo 

escrever está conjugado em qual forma? 

 

(A) futuro simples. 

(B) particípio passado.  

(C) presente do indicativo.  

(D) imperativo.  

(E) gerúndio.  

 

QUESTÃO 09 

No trecho “Hoje, o resultado do confronto 

entre o futuro e a reação radical que lhe é 

oposta...” (linha 21), a expressão “entre” pode 

ser definida como: 

 

(A) verbo entrar conjugado no imperativo. 

(B) voz passiva. 

(C) preposição.  

(D) voz ativa. 

(E) metonímia.  
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QUESTÃO 10 

Na expressão “tão diligentemente 

comercializado” (linha 18), a expressão 

“diligentemente” pode ser classificada como: 

 

(A) adjunto adverbial de modo.  

(B) adjunto adnominal.  

(C) adjunto adverbial de tempo.  

(D) voz ativa.  

(E) objeto direito.   

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa em que o substantivo 

ligado ao verbo está empregado de forma 

INCORRETA: 

 

(A) bebem/bebida. 

(B) contrai/contrato. 

(C) relaxa/relaxamento.  

(D) bombear/bombeamento.  

(E) recebe/recepção. 

 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa em que o artigo 

apresenta valor qualitativo. 

 

(A) Os problemas que o incomodam não me 

deixam preocupado.  

(B) Estes são os estudantes que lhe falei.  

(C) Muito é a bagunça; pouca é a ordem.  

(D) Encontre-o, ele é o cozinheiro! Ninguém o 

supera.  

(E) Sabedoria e paciência, estas qualidades não 

as tenho. 

 

 

 

QUESTÃO 13 

Considere as palavras abaixo e indique a opção 

que apresenta seus corretos sinônimos: 

“Principiante” – “Consertar” – “Confirmar” – 

“Conceder”. 

(A) incipiente – retificar – ratificar – deferir.  

(B) insipiente – ratificar – retificar – deferir.  

(C) incipiente – retificar – ratificar – diferir.  

(D) incipiente – ratificar – retificar – deferir. 

(E) insipiente – retificar – ratificar – diferir.  

 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa em que o pronome 

oblíquo átono está corretamente empregado: 

(A) Se aproximem da professora, queridos 

alunos.  

(B) Não nos traga más notícias durante este 

período difícil.  

(C) Gostaria que acompanhasse-me no 

passeio.  

(D) Farei-lhe uma proposta irrecusável.  

(E) Em tratando-se de conforto, sugiro aquele 

carro.  

 

QUESTÃO 15 

Assinale o item em que há erro de conjugação 

verbal: 

(A) Era importante que se contradissesse, com 

as evidências disponíveis, a afirmação de que 

o trabalhador ignora a leitura.  

(B) Muitos ficarão satisfeitos quando nós 

propusermos a reformulação do pedido.  

(C) Seria desejável que a classe trabalhadora se 

entretivesse mais com a leitura de livros e 

revistas.  

(D) Era necessário que o governo impusesse 

medidas para baratear os produtos eletrônicos. 

(E) Se o estudante dispor de adequadas 

bibliotecas, ter-se-á dado um importante passo 

para o desenvolvimento cultural do país. 
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- MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO -  

QUESTÃO 16 

Para a realização de uma prova, 150 candidatos 

deveriam ser acomodados nas salas A, B, C e 

D de uma escola com capacidade para receber 

60, 50, 40 e 30 candidatos, respectivamente. A 

organização decidiu preencher inicialmente 

todos os lugares da sala menor, e os candidatos 

restantes foram repartidos entre as demais 

salas de forma diretamente proporcional de 

cada uma. O número de lugares não ocupados 

na sala de maior capacidade foi igual a: 

(A) 10. 

(B) 12. 

(C) 14.  

(D) 16. 

(E) 18. 

   

QUESTÃO 17 

José emprestou R$ 1.200,00 de um amigo, R$ 

1.080,00 de outro e R$ 920,00 de um terceiro 

amigo, comprometendo-se a pagar a todos em 

uma determinada data, sem juros. Na data 

combinada, José dispunha de apenas R$ 

2.800,00, e decidiu pagar a cada um deles 

quantias diretamente proporcionais aos valores 

emprestados. Dessa forma, ao amigo que 

emprestou a maior quantia, quanto José 

continua devendo? 

(A) R$ 185,00.   

(B) R$ 115,00. 

(C) R$ 120,00.  

(D) R$ 150,00. 

(E) R$ 170,00. 

____________________________________ 

Rascunho: 

 

 

 

 

QUESTÃO 18 

Uma fábrica tem 25 funcionários, que 

produzem 40 peças automotivas a cada 8 

horas. Se a fábrica aumentar em 20% o número 

de funcionários, quanta peças automotivas 

serão produzidas a cada 24 horas? 

(A) 96.  

(B) 104.  

(C) 144.  

(D) 166. 

(E) 182. 

 

QUESTÃO 19 

Um atleta amador é capaz de correr 24 

quilômetros em 3 horas. Se sua velocidade 

diminuir 25%, de quanto tempo ele precisará 

para correr 48 quilômetros?  

(A) 8 horas. 

(B) 6 horas. 

(C) 7 horas. 

(D) 9 horas.  

(E) 10 horas.  

 

QUESTÃO 20 

A soma de dois números é 47 e o dobro da 

diferença deles é 46. O menor desses dois 

números é: 

(A) 10. 

(B) 11.  

(C) 12.  

(D) 13. 

(E) 14.  

 

Rascunho 
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QUESTÃO 21 

Patrícia teve três filhos em três anos seguidos. 

Quando ela fez 39 anos, reparou que essa sua 

idade era igual a soma da idade dos seus três 

filhos. Nesse dia, quantos anos tinha o filho 

mais velho? 

(A) 8. 

(B) 10. 

(C) 12. 

(D) 14. 

(E) 16. 

  

QUESTÃO 22 

Uma edícula retangular de 6,0m por 1,8m terá 

sua superfície coberta com cerâmica. O metro 

quadrado dessa cerâmica custa R$ 60,00. O 

valor aproximado para o custo dessa cerâmica 

é de: 

(A) R$ 550,00.  

(B) R$ 580,00. 

(C) R$ 600,00. 

(D) R$ 620,00.  

(E) R$ 650,00. 

 

QUESTÃO 23 

Em um triângulo ABC, o ângulo interno em A 

é o dobro do ângulo interno em B. Sabendo-se 

que o ângulo interno em C é o triplo do ângulo 

interno em A, o menor ângulo interno deste 

triângulo é: 

(A) 20°. 

(B) 30°. 

(C) 15°. 

(D) 25°. 

(E) 35°. 

 

 

 

QUESTÃO 24 

Considere um mapa cuja escala é 1/20.000. 

Com uma régua colocada sobre o mapa, 

obtém-se a medida de 10 cm entre as cidades 

A e B. Qual é o deslocamento em linha reta, 

em quilômetros, entre tais cidades? 

(A) 0,02. 

(B) 20. 

(C) 2. 

(D) 200. 

(E) 0,2. 

 

QUESTÃO 25 

Quantos litros de água cabem em um cubo com 

20 centímetros de aresta? 

(A) 4. 

(B) 6. 

(C) 40. 

(D) 8.  

(E) 80. 

 

QUESTÃO 26 

Quantos metros equivale a um hectômetro? 

(A) 10. 

(B) 100. 

(C) 1.000. 

(D) 10.000. 

(E) 100.000. 

 

QUESTÃO 27 

Dez arrobas equivalem a quantos quilos? 

(A) 200. 

(B) 100. 

(C) 500. 

(D) 1000. 

(E) 150. 



Prefeitura Municipal de Conchas–SP – PMC 01/2017                                                             METROCAPITAL Soluções 

 

 

Auxiliar de Serviços de Saúde                    Página 6 de 8 
 

  QUESTÃO 28 

João Paulo vai lançar uma moeda 4 vezes 

seguidas. A possibilidade de que o número de 

caras seja igual ao número de coroas é de: 

(A) 3/8. 

(B) 1/2. 

(C) 3/4. 

(D) 5/8. 

(E) 1/3.  

 

QUESTÃO 29 

O valor dos juros simples em uma aplicação 

financeira de R$ 3.000,00 feita por dois 

trimestres a taxa de 2% ao mês é de: 

(A) R$ 280,00.  

(B) R$ 320,00. 

(C) R$ 360,00. 

(D) R$ 380,00. 

(E) R$ 420,00. 

 

QUESTÃO 30 

Uma empresa aplicou em uma renda fixa o 

capital de R$ 100.000,00, com taxa de juros 

compostos de 1,5% mês, para resgate em 12 

meses. Qual foi o valor de juros recebido ao 

final deste período? 

(A) R$ 15.251,45. 

(B) R$ 10.188,05. 

(C) R$ 18.000,00. 

(D) R$ 17.451,35. 

(E) R$ 19.561, 82. 

_____________________________________ 

Rascunho. 

 

 

 

 

- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 

QUESTÃO 31 

A lavagem das mãos é um procedimento que 

inibe a transmissão de micro-organismos, 

desde que seja seguido o procedimento técnico 

adequado. Sobre o tema, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

(A) As mãos, depois de lavadas, devem ser 

secadas com toalha de papel, e deve ser 

utilizado o próprio papel para fechar a torneira.  

(B) A fricção antisséptica das mãos deve ter 

duração de aproximadamente 30 segundos.  

(C) O uso de luvas dispensa a lavagem das 

mãos.  

(D) Se uma pia contaminada for tocada durante 

a lavagem das mãos, o procedimento deve ser 

reforçado.  

(E) Pacientes e familiares devem ser 

orientados sobre a importância da lavagem das 

mãos.   

 

QUESTÃO 32 

No que se refere à preparação do leito 

hospitalar, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

(A) As roupas sujas devem ser, 

obrigatoriamente, acondicionadas em 

“hamper”.  

(B) As roupas de cama precisam ser 

substituídas somente quando o paciente for 

liberado pelo médico ou for a óbito.  

(C) O preparo do leito para paciente operado 

tem um procedimento diferente em relação aos 

demais.  

(D) Tem a finalidade de proporcionar conforto 

e segurança ao paciente, mantendo-se lençóis 

limpos e sem rugosidades, e a unidade em 

ordem e com aspecto agradável.  

(E) Consiste na arrumação do leito ocupado 

pelo paciente, trocando-se peças sujas quando 

necessário.  
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QUESTÃO 33 

Concernente ao procedimento de desinfecção, 

assinale a alternativa correta: 

(A) A desinfecção de alto nível deve eliminar 

todos os micro-organismos em forma 

vegetativa e alguns esporos.  

(B) A desinfecção de baixo nível elimina 

bactérias vegetativas, vírus lipídicos, alguns 

vírus não lipídicos, alguns fungos e 

microbactérias.  

(C) A desinfecção de alto nível deve destruir 

todas as formas de vida microbiana, como 

bactérias nas formas vegetativa e esporulada, 

fungos e vírus.  

(D) A desinfecção de baixo nível elimina 

bactérias vegetativas, alguns fungos e esporos, 

vírus lipídicos e não lipídicos. 

(E) A desinfecção de nível intermediário deve 

destruir todas as bactérias vegetativas, bacilos 

de tuberculose, fungos, vírus lipídicos e não 

lipídicos e alguns esporos.    

 

QUESTÃO 34 

O auxílio no banho de aspersão é um cuidado 

básico essencial para pacientes hospitalizados. 

Sobre o tema, analise os itens a seguir: 

I – Após o banho, o auxiliar de saúde deve 

manter o banheiro em ordem, removendo 

roupas sujas e colocando-as no “hamper”.  

II – O banho de aspersão destina-se a limpar a 

pele e conservar a integridade cutânea, 

proporcionando bem-estar e estimulando a 

circulação.  

III – Para maior segurança do paciente, deve-

se colocar ima cadeira no box para que ele 

possa sentar-se ou apoiar-se.  

Assinale a alternativa correta: 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item III é verdadeiro.  

(C) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(D) Todos os itens são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são falsos.  

QUESTÃO 35 

No que se refere à utilização de luvas, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

(A) Reduz o risco de infecção cruzada. 

(B) Deve-se sempre utilizar luvas quando 

houver possibilidade de ocorrer contato com 

sangue, secreções, excreções e outros fluidos.  

(C) Minimiza a possibilidade de o profissional 

da área de saúde transmitir sua própria flora 

bacteriana ao paciente. 

(D) Tem a finalidade de proteger o profissional 

da área da saúde do contato com os micro-

organismos do paciente.  

(E) São utilizadas luvas de procedimento em 

técnicas assépticas e não assépticas.   

 

QUESTÃO 36 

No que se refere à técnica adequada de medida 

da pressão assinale a alternativa correta: 

(A) O paciente deve estar deitado, com o braço 

flexionado.  

(B) O paciente deve evitar o consumo de 

cigarro e de bebida com cafeína nos 30 

minutos precedentes.  

(C) A câmara inflável poderá cobrir, no 

máximo, um terço da circunferência do braço. 

(D) Desinflar o manguito rapidamente (20 a 40 

mmHG/seg). 

(E) A pressão sistólica corresponde ao 

desaparecimento dos batimentos.   

_____________________________________ 

Rascunho.  
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QUESTÃO 37 

No que tange à medida da frequência cardíaca, 

assinale a alternativa correta: 

(A) Ao sentir as pulsações, contá-las durante 1 

minuto. 

(B) É necessário utilizar o dedo polegar para 

medir o pulso.  

(C) Um pulso de adulto normocárdio varia 

entre 120 e 160 bpm.  

(D) É obrigatório o uso de luvas de 

procedimento devido à presença da pele 

íntegra. 

(E) A frequência é aferida realizado uma leve 

compressão em grandes veias.  

 

QUESTÃO 38 

A temperatura corporal pode ser medida em 

diferentes partes do corpo, como boca, reto, 

orelha ou axila. No que se refere à temperatura 

do reto, pode-se afirmar que: 

(A) é igual à temperatura média inguinal.  

(B) é mais fidedigna em idosos do que em 

bebês.  

(C) é maior que a temperatura média axilar.  

(D) é mais alta pela manhã e menor à noite.  

(E) é menor que a temperatura média bucal.  

_____________________________________ 

Rascunho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 39 

Nos indivíduos portadores de feridas 

profundas, sede de corpos estranhos, com 

grande quantidade de tecido desvitalizado, e 

que vieram tardiamente à procura de cuidados 

médicos, deve ser feita a profilaxia: 

(A) da rubéola, já que é um vírus altamente 

infectante, de grande morbidade.  

(B) do tétano, que deve constituir medida de 

rotina no tratamento das feridas.  

(C) com iodopovidina tópica e endovenosa, 

com a finalidade de evitar proliferação.  

(D) da varíola, que deve respeitar o intervalo 

de 30 dias para a outra dose. 

(E) com sore antitetânico e antirrábico a todos 

os portadores de feridas crônicas.  

 

QUESTÃO 40 

Os fios mais utilizados em traumatismos 

superficiais são: 

(A) o de nylon (inabsorvível) e o categute 

(absorvível biológico).  

(B) o de polímero (monofilamentar) e o 

poliéster (polifilamentar).  

(C) o cromado (sais de cromo) e o vicryl 

(hidrolisado). 

(D) o de algodão (50% do volume é de ar) e o 

de aço (inoxidável).  

(E) o de seda (geralmente 3.0) e o de colágeno 

(absorvível industrial).  

_____________________________________ 

Rascunho.  

 

 

 

 


