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CONHECIMENTOS DE PORTUGUES - 10 
 
O texto abaixo serve de base para as questões desta 
prova. A leitura, interpretação e análise dos enunciados 
fazem parte do processo avaliativo.  
 
OMS convoca reunião de emergência para debater 
zika na Rio-2016 
 Pressionada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
convoca para a semana que vem uma reunião de 
emergência para lidar com o surto do vírus zika, na fase 
final de preparação para os  Jogos Olímpicos no Rio de 
Janeiro. A entidade, porém, não deve sugerir qualquer tipo 
de cancelamento do evento. Mas pode modificar as 
recomendações de viagem ao Brasil. 
 “Haverá uma reunião de emergência sobre o zika na 
semana que vem”, confirmou o porta-voz da OMS, 
Christian Lindmeier. Segundo ele, as regras estabelecem 
que uma emergência precisa ser revista a cada três 
meses, o que obriga os cientistas a voltar a se reunir para 
lidar com a crise. A data exata, porém, ainda não foi 
divulgada. 
“O grupo vai revisar a situação a partir das evidências 
novas que surgiram e o resultado de novas pesquisas 
para avaliar se precisam adotar novas recomendações”, 
disse. 
Pressionada, a OMS tem sido cobrada a dar uma resposta 
a cientistas e atletas que ameaçam não ir aos Jogos 
Olímpicos por conta da ameaça. Há uma semana, 150 
pesquisadores emitiram um apelo para que o evento no 
Brasil seja cancelado ou adiado. Atletas como Pau Gasol, 
do basquete, indicaram que poderiam rever sua 
participação no evento. 
A OMS admite que as recomendações de viagens 
poderão ser revistas. Hoje, a entidade sugere que 
mulheres grávidas evitem locais com o surto de zika - 
associado a casos de microcefalia - e ainda traça uma 
série de recomendações para casais que estejam 
planejando ir ao Rio. 
Mas a OMS insiste que tomará eventuais novas decisões 
exclusivamente com base na ciência, e não em temores. 
“A melhor forma de lidar com emoções é falar de ciência e 
fazer recomendações com base nelas”, disse Lindmeier. 
Numa carta a deputados americanos na semana passada, 
a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, admitiu que o 
zika estava cada vez mais em seu radar. “Dada à 
preocupação internacional, decidi chamar uma nova 
reunião de emergência”, escreveu a diretora em uma 
carta. 
Na semana passada, os organizadores do Rio-2016 
apresentaram ao Comitê Olímpico Internacional (COI) 
dados mostrando que o número de casos de dengue na 
cidade sofre uma dura queda a partir de julho. A doença é 
transmitida pelo mesmo mosquito que serve como vetor 
do zika. Mas, os brasileiros também prometeram uma 
limpeza diária dos locais do evento. 
 http://www.gazetadopovo.com.br/esportes/olimpiadas/2016/oms-
convoca-reuniao-de-emergencia-para-debater-zika-na-rio-2016-
44bkgxbyn2b5qbi8g50dzh35k.  
 
01)A linguagem que prevalece neste texto é: 

a) conotativa 
b) denotativa 
c) coloquial 
d) literária 

02)A função da linguagem que prevalece neste texto é: 
a) emotiva 
b) fática 
c) referencial 
d) conativa 

 
03)Ao analisar os itens destacados nas alternativas, 
assinale o incorreto: 
“Pressionada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
convoca para a semana que vem uma reunião de 
emergência para lidar com o surto do vírus zika, na fase 
final de preparação para os  Jogos Olímpicos no Rio de 
Janeiro.” 

a) a Organização Mundial da Saúde exerce 
função de sujeito simples neste período. 

b) uma reunião de emergência exerce função de 
objeto direto do verbo convoca. 

c) para a semana que vem exerce função de 
adjunto adverbial. 

d) no Rio de Janeiro exerce função de adjunto 
adnominal. 

 
04)As proposições de reescrita da frase em destaque 
estão corretas, pois não lhes altera o sentido, exceto: 
“A entidade, porém, não deve sugerir qualquer tipo de 
cancelamento do evento.” 

a) A entidade, portanto,  não deve sugerir qualquer 
tipo de cancelamento do evento. 

b) A entidade, no entanto, não deve sugerir 
qualquer tipo de cancelamento do evento. 

c) A entidade, entretanto, não deve sugerir 
qualquer tipo de cancelamento do evento. 

d) A entidade, contudo, não deve sugerir qualquer 
tipo de cancelamento do evento. 

 
05)Todas as frases abaixo estão de acordo com o padrão 
de norma culta, exceto: 

a) Deve haver  reuniões de emergência sobre o 
zika na semana que vem. 

b) Devem acontecer reuniões de emergência sobre 
o zika na semana que vem. 

c) Haverão reuniões de emergência sobre o zika 
na semana que vem. 

d) Pode haver reuniões de emergência sobre o zika 
na semana que vem. 

 
06)Analise a função sintática das palavras QUE e SE, 
respectivamente, destacadas no período abaixo: 
“O grupo vai revisar a situação a partir das evidências 
novas que surgiram e o resultado de novas pesquisas 
para avaliar se precisam adotar novas recomendações” 

a) ambas exercem função de conjunção integrante. 
b) ambas são pronomes relativos 
c) Que é conjunção explicativa e Se partícula 

apassivadora 
d) Que é pronome relativo e SE é conjunção 

condicional. 
 
07)Os itens destacados nas alternativas estão 
corretamente analisados, exceto em: 
“Na semana passada, os organizadores do Rio-2016 
apresentaram ao Comitê Olímpico Internacional (COI) 
dados mostrando que o número de casos de dengue na 
cidade sofre uma dura queda a partir de julho.” 
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a) do Rio-2016  exerce a função de núcleo do 
sujeito do verbo apresentaram. 

b) ao Comitê Olímpico Internacional exerce 
função de objeto indireto do verbo 
apresentaram. 

c) dados exerce a função de objeto direto do verbo 
apresentaram. 

d) o número de casos de dengue exerce função 
de sujeito do verbo sofre. 

 
08)A oração destacada abaixo está devidamente 
classificada em: 
“A doença é transmitida pelo mesmo mosquito que serve 
como vetor do zika” 

a) Oração Coordenada Sindética Explicativa. 
b) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa 
c) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 
d) Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 

 
09)A oração destacada no período abaixo está 
devidamente classificada em: 
“Hoje, a entidade sugere que mulheres grávidas evitem 
locais com o surto de zika”. 

a) Oração Subordinada Substantiva Objetiva 
Direta. 

b) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa. 
c) Oração Subordinada Adverbial Causal. 
d) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 

 
10)Todas as frases abaixo respeitam as regras de 
concordância verbal, exceto: 

a) Fazem-se muitas reuniões. 
b) Anotam-se  várias sugestões. 
c) Distribuem-se bastantes panfletos. 
d) Tratam-se de vários casos de zika. 

 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA - 05 

 
11)Para encher um tonel são empregados três 
mangueiras. A mangueira X enche o tonel em 40 minutos; 
A mangueira Y enche o tonel em 30 minutos; A mangueira 
Z enche o tonel em 1 hora e 30 minutos. Se o tonel estiver 
vazio e as três torneiras forem abertas simultaneamente, 
em quanto tempo o tanque ficará cheio? 

a) 14min e 24s 

b) 18min e 36s 

c) 22min e 12s 

d) 24min e 42s 
 

12)Joaquim e Osmar compraram dois pedaços de fio, de 
mesmo comprimento. Joaquim dividiu o fio em pedaços de 
1,5 m, enquanto Osmar dividiu o fio em pedaços de 1,8m. 
Se não houve sobras em ambos os fios, o comprimento 
mais curto destes fios que satisfaçam as condições dadas 
é: 

a) 6 metros. 
b) 8 metros. 
c) 4 metros. 
d) 9 metros. 

 
13)Em 2010 a idade de Joaquim era de 44 anos. Neste 
mesmo ano de 2010, a soma das idades de Maria e 
Antonio era de 29 anos. Em que ano, a idade de Joaquim 
será igual a soma das idades de Maria e Antonio? 

a) 2025 
b) 2019 
c) 2032 
d) 2021 

 
14)O peso médio de 8 maçãs em um pacote é 120g. Ao 
acrescentar mais uma maça no pacote o peso médio 
passará para 118g. Qual o peso desta última maça 
acrescentada no pacote? 

a) 114g 
b) 107g 
c) 112g 
d) 102g 

 

15)Qual a ordem correta dos números  
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA - 05 

 
16)São periféricos de entrada que basicamente enviam 
informações para o computador, exceto:  

a) Teclado. 
b) Monitor de vídeo. 
c) Mouse. 
d) Joystick. 

 
17)Tecnologia de comunicação de dados que permite uma 
transmissão de dados mais rápida através de linhas de 
telefone do que um modem convencional pode oferecer. 

a) DALS 
b) LSDA 
c) ADSL 
d) LASD 

 
18)A combinação das teclas de atalho Windows + R no 
Windows 7 tem como finalidade: 

a) Abrir o comando executar 
b) Abrir as propriedades do sistema. 
c) Colocar o computador em modo de espera. 
d) Executar o Windows Explorer. 

 
19)Em relação aos atalhos de teclado no Microsoft Word, 
é incorreto afirmar: 

a) Ctrl + O � Cria um novo documento. 
b) Alt + Ctrl + S � Divide a janela do documento. 
c) Ctrl + Q � Salva um documento. 
d) Ctrl + A � Abre um documento. 

 
20)Qual atalho de comando é utilizado no Excel para 
deixar um determinado valor numérico digitado na célula 
no formato moeda. 

a) Ctrl + Shift + $ 
b) Ctrl + Alt + $ 
c) Windows + $ 
d) AltGr+ Shift + $ 
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CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES - 05 
 
21)Personagem marcante na história do Brasil que 
escreveu a carta que se tornou um importante documento 
do início da História do Brasil. 

a) Frei Henrique de Coimbra. 
b) Pedro Álvares Cabral. 
c) Pero Vaz de Caminha. 
d) Bartolomeu Dias. 

 
22)O Mar Adriático está localizado na região oriental da 
Europa, sendo considerado uma parte do Mar 
Mediterrâneo e, geograficamente, é considerado um golfo 
em função de seu formato. São países banhados pelo mar 
Adriático, exceto: 

a) Turquia. 
b) Itália. 
c) Albânia. 
d) Eslovênia. 

 
23)Divulgado nos principais meios de comunicação, o 
atentado terrorista na boate gay, no qual deixa inúmeros 
mortos e feridos, sendo considerado um dos piores 
ataques a tiros da história registrado em solo americano. 
Tal atentado ocorreu em:  

a) Orlando – Flórida. 
b) Louisiana – Washington. 
c) Oklahoma – Virginia. 
d) Kansas – Michigan. 

 
24)A Copa América Centenário é uma edição especial da 
competição de futebol que esta sendo atualmente 
disputada nos Estados Unidos tendo seu término previsto 
para o dia 26 de junho de 2016. Recentemente a seleção 
brasileira sofreu uma derrota em sua última partida, sendo 
eliminada da competição. São seleções que fizeram parte 
da chave do Brasil na primeira fase, exceto: 

a) Equador. 
b) Haiti. 
c) Peru. 
d) Panamá. 

 
25)Recentemente foi divulgado a coroação oficial da 
candidata que representará o município de Joaçaba no 
Miss Santa Catarina 2016 que acontecerá no mês de 
Agosto no município de Itajaí. A candidata recebeu a faixa 
de Miss Joaçaba 2016 das mãos do vice-prefeito 
municipal, Marcos Weiss e demais autoridades presentes 
na ocasião. Tal fato tem como principal protagonista a 
candidata: 

a) Luana Spolt Gross 
b) Thainara Latenik 
c) Taíze Santos Lampert  
d) Sibele Maria Rhoss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


