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Língua Portuguesa 

 
O cisne, quando sente ser chegada 
 
Luís de Camões 
 
O cisne, quando sente ser chegada 
A hora que põe termo a sua vida, 
Música com voz alta e mui subida 
Levanta pela praia inabitada. 
 
Deseja ter a vida prolongada 
Chorando do viver a despedida; 
Com grande saudade da partida, 
Celebra o triste fim desta jornada. 
 
Assim, Senhora minha, quando via 
O triste fim que davam meus amores, 
Estando posto já no extremo fio, 
 
Com mais suave canto e harmonia 
Descantei pelos vossos desfavores 
La vuestra falsa fé y el amor mio. 
 
1- O cisne sente ser chegada: 
a) O fim do amor. 
b) O instante do amor sublime. 
c) O momento de morrer. 
d) A hora de cantar. 
e) A hora de nascer. 
 
2- Está escrito incorreto: 
a) Cangica, pegajoso. 
b) Enferruje, manjericão. 
c) Megera, hegemonia. 
d) Vagem, geada. 
e) Ferrugem, miragem. 
 
3- “Carlos, o melhor atleta do clube, passou dias 
internado no hospital da cidade.” 
O aposto é: 
a) Carlo. 
b) O melhor atleta do clube. 
c) Passou dias. 
d) Internado no hospital da cidade. 
e) No hospital da cidade. 
 
4- “São seis horas da manhã.” 
O sujeito é: 
a) Simples.  
b) Composto. 
c) Desinencial. 
d) Indeterminado. 
e) Inexistente. 
 
5- Assinale a alternativa em que o verbo “dar” não é 
transitivo: 
a) Lúcia deu uma noiva linda, vestido longo, cabelo 
ondulado. 
b) Pediu à Lúcia que me desse algumas orientações. 
c) Ninguém estava mais disposto a dar a ajuda. 
d) Aceitava, mas dava-lhe o a amostra. 
e) Minha mãe dava jantares com sobremesas. 
 
6- A função não corresponde ao termo destacado em: 
a) A vida da metrópole é muito perigosa. (complemento 

nominal) 
b) Beber demais é prejudicial à saúde. (complemento 
nominal) 
c) Não tens interesse pelos trabalhos. (complemento 
nominal) 
d) Ela foi rodeada de companheiros sinceros. (agente 
da passiva) 
e) Nunca me esquecerei de ti. (objeto indireto) 
 
7- Está incorreta: 
a) Venha conosco hoje à noite. 
b) Amigos há que vivem brigando entre si. 
c) Hei de tornar meu aluno mais confiante em si. 
d) Fernanda queria o marido para junto de si. 
e) Eu ofereço esse presente para si. 
 
8- “Quando você tiver concluído o relatório, eu 
dispensarei a equipe.” 
O tempo é: 
a) Pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo. 
b) Pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo. 
c) Futuro do presente composto do indicativo. 
d) Futuro do pretérito composto do indicativo. 
e) Futuro composto do subjuntivo. 
 
Matemática 

 
9- O MMC(310, 220, 480) é: 
a) 163640 
b) 163650 
c) 163660 
d) 163670 
e) 163680 
 
10- O MDC(250, 320, 410) é: 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
 
11- O MDC(120, 125, 130) é: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
12- O MMC(40, 120, 140) é: 
a) 810 
b) 820 
c) 830 
d) 840 
e) 850 
 
13- O MDC(220, 280, 320)  é: 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
 
14- Sabendo que os números a, 12 e 15 são 
diretamente proporcionais aos números 28, b e 20, 
determine os números a e b. 
a) 12 
b) 14 
c) 16 
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d) 18 
e) 20 
 
15- Uma tábua com 1,5 m de comprimento foi colocada 
na vertical em relação ao chão e projetou uma sombra 
de 53 cm. Qual seria a sombra projetada no mesmo 
instante por um poste que tem 10,5 m de altura? 
a) 351 cm 
b) 361 cm 
c) 371 cm 
d) 381 cm 
e) 391 cm 
 
16- Uma certa quantidade de refrigerante foi colocado 
em latas de 2 litros cada uma, obtendo-se assim 60 
latas. Se fossem usadas latas de 3 litros, quantas latas 
seriam necessárias para colocar a mesma quantidade 
de refrigerante? 
a) 20 latas 
b) 30 latas 
c) 40 latas 
d) 50 latas 
e) 60 latas 
 
Informática 

 
17- O que ocorre ao acionarmos a tecla F12 editando 
um texto com o Microsoft Word? 
a) abre a janela imprimir 
b) salva o texto e continua a edição 
c) abre o menu arquivo 
d) fecha o arquivo e encerra o programa 
e) abre a janela salvar como 
 
18-  Ao pressionamos a combinação das teclas Ctrl + a 
no BrOffice Writer, temos o seguinte resultado? 
a) seleciona um parágrafo 
b) seleciona a página inteira 
c) seleciona todo o texto que esta sendo editado 
d) não produz nenhum resultado 
e) salva o texto e encerra o programa 
 
19-  Qual o resultado ao aplicamos em uma célula do 
Microsoft Excel a formula: 
=((((((900/3)*2)+600)/10)*10)/100)? 
a) 528 
b) 14 
c) 12 
d) 9 
e) 20 
 

20- Para retroceder uma página em um texto sendo 
editado com o BrOffice Writer, utilizamos o seguinte 
comando: 
a) pressionamos a tecla Page UP 
b) pressionamos a tecla Page Down 
c) pressionamos as teclas CTRL + Alt + Page Up 
d) pressionamos as teclas Shift + Page Down 
e) pressionamos as teclas CTRL + Page Down 
 
21- Qual o resultado do uso simultâneo das teclas 
CTRL + SHIFT + D aplicado a uma palavra selecionada 
ao utilizarmos o Microsoft Word: 
a) negrito 
b) itálico 
c) sublinhado 
d) duplo sublinhado 
e) sobrescrito 

22- Qual o retorno da função COS() do Microsoft 
Excel? 
a) retorna a hora atual 
b) retorna a data atual 
c) retorna a média aritmética entre dois números 
d) retorna a quantidade de células em uso na planilha 
ativa 
e) retorna o cosseno de um angulo 
 

23- Digitando a função =ROMANO(900) em uma célula 
no Microsoft Excel, qual o resultado? 
a) CM 
b) L 
c) M 
d) D 
e) XXIV 
 
24- A função MOD() do Microsoft Excel retorna? 
a) valor do quociente de uma divisão 
b) a versão do Microsoft Excel  
c) o modelo da planilha 
d) o valor do resto de uma divisão 
e) não é uma função do Microsoft Excel 
 
Conhecimentos Gerais 
 

25- A independência do Brasil foi proclamada em: 
a) 7 de Setembro de 1821 
b) 7 de Setembro de 1820 
c) 7 de setembro de 1823  
d) 7 de setembro de 1818 
e) 7 de setembro de 1822  
 
26- Quem é o atual vice-governador do estado de São 
Paulo? 
a) Rodrigo Garcia 
b) José Bolsonaro 
c) José Anibal Peres de Pontes 
d) Guilherme Afif Domingos 
e) Michel Temer 
 
27- Qual o nome do programa social do governo do 
estado de São Paulo que tem o objetivo de 
proporcionar diversas atividades dentro de quatro eixos 
norteadores: esporte, cultura, qualificação para o 
trabalho e saúde para as comunidades de dentro e de 
fora dos entornos escolares aos finais de semana? 
a) Família e Escola 
b) Prouni 
c) Escola da Família 
d) Bolsa Universidade 
e) Nenhuma das alternativas 
 
28- Qual a participação em percentuais na matriz 
energética brasileira da energia nuclear? 
a) 11% 
b) 10% 
c) 5% 
d) 2% 
e) 3% 
 
29- Quantas usinas nucleares o Brasil possui? 
a) 3 
b) 2 
c) 4 
d) 1 
e) 5 
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30- Qual a participação na matriz energética brasileira 
da energia hidroelétrica? 
a) 52 % 
b) 60 % 
c) 23 % 
d) 77,1 % 
e) 78 % 
 
31- Qual o nome do atual líder mundial da Igreja 
Católica? 
a) Jorge Mauro Bergoglio 
b) Joseph Ratinzger 
c) Mauro Jorge Bergolio 
d) Mario Jorge Bergolio 
e) Jorge Mario Bergoglio 
 
32- Qual o nome do atual primeiro ministro inglês? 
a) David Bowie 
b) David Cameron 
c) David Chapman 
d) Angela Merkel 
e) Nenhuma das alternativas 
 
Conhecimento Específico 

 
33- Fatores que podem aumentar o risco de uma 
pessoa contrair raiva são: 
I- Viajar ou viver em países em desenvolvimento onde 
a raiva é mais comum, incluindo países da África e 
Sudeste Asiático 
II- Atividades que possam colocar uma pessoa em 
contato com animais selvagens que possam ter raiva, 
como a exploração de cavernas onde morcegos vivem 
ou acampar sem tomar precauções para manter os 
animais selvagens longe de seu acampamento. 
III- Trabalhar em um laboratório que contenha amostras 
do vírus da raiva. 
IV- Ferimentos na cabeça, pescoço ou mãos, que 
possam ajudar a levar o vírus da raiva para o cérebro 
mais rapidamente. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas III e IV 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
34- Sobre os sintomas da raiva, o tempo real entre a 
infecção e o aparecimento da doença varia muito - ser 
de dez dias a sete anos. Esse período é chamado de 
incubação. O tempo médio corresponde a esse 
período, no entanto, é de três a: 
a) 10 semanas. 
b) 12 semanas. 
c) 14 semanas. 
d) 16 semanas. 
e) 18 semanas. 
 
35- Analise os sinais e sintomas da Malária: 
I- Os sinais e sintomas da malária manifestam-se 
geralmente entre 8 a 25 dias após a infecção. No 
entanto, os sintomas podem-se manifestar mais tarde 
em indivíduos que tenham tomado medicação 
antimalárica de prevenção.  As manifestações iniciais 
da doença, iguais em todas as espécies de malária, 
são semelhantes aos sintomas da gripe, podendo 
ainda ser semelhantes aos de outras doenças virais e 
condições clínicas como a sepse ou gastroenterite. 

Entre os sinais incluem-se dores de cabeça, febre, 
calafrios, dores nas articulações, vómitos, anemia 
hemolítica, icterícia, hemoglobina na urina, lesões na 
retina e convulsões. 
II- O sintoma clássico da malária são ataques 
paroxísticos, a ocorrência cíclica de uma sensação 
súbita de frio intenso seguida por calafrios e 
posteriormente por febre e sudação. Estes sintomas 
ocorrem a cada dois dias em infecções por P. vivax e P. 
ovale e a cada três dias em infecções por P. malariae. 
A infecção por P. falciparum pode provocar febre 
recorrente a cada 36-48 horas ou febre menos aguda, 
mas contínua.  
III- Os casos mais graves de malária são geralmente 
provocados por P. falciparum, variante que é muitas 
vezes denominada "malária falciparum". Os sintomas 
desta variante manifestam-se entre 9 a 30 dias após a 
infecção. Os indivíduos com „‟‟malária cerebral‟‟‟ 
apresentam muitas vezes sintomas neurológicos, entre 
os quais postura anormal, nistagmo, paralisia do olhar 
conjugado (incapacidade de mover em conjunto os 
olhos na mesma direção), opistótono, convulsões ou 
coma. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas I e III 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
36- No ciclo de vida do Plasmodium, a fêmea do 
mosquito Anopheles (o hospedeiro definitivo) transmite 
a um vertebrado (o hospedeiro secundário, como o ser 
humano) uma forma infecciosa móvel (denominada 
esporozoíto), atuando desta forma como vetor. O 
esporozoíto percorre os vasos sanguíneos até às 
células hepáticas, nas quais se reproduz 
assexualmente (através de esquizogonia tecidual), 
produzindo milhares de merozoítos. Estes últimos irão 
infectar mais glóbulos vermelhos e dar início a uma 
série de ciclos de multiplicação assexuada que 
produzem entre: 
a) 8 a 24 novos merozoítos infecciosos cada um, até à 
célula romper e dar início a um novo ciclo de infecção. 
b) 8 a 36 novos merozoítos infecciosos cada um, até à 
célula romper e dar início a um novo ciclo de infecção. 
c) 8 a 48 novos merozoítos infecciosos cada um, até à 
célula romper e dar início a um novo ciclo de infecção. 
d) 8 a 64 novos merozoítos infecciosos cada um, até à 
célula romper e dar início a um novo ciclo de infecção. 
e) 8 a 72 novos merozoítos infecciosos cada um, até à 
célula romper e dar início a um novo ciclo de infecção. 
 
37- A dengue não é transmitida de pessoa para 
pessoa. A transmissão se dá pelo mosquito que, após 
um período de __________ dias contados depois de 
picar alguém contaminado, pode transportar o vírus da 
dengue durante toda a sua vida. Qual das alternativas 
melhor preenche a lacuna acima? 
a) 10 a 10 
b) 10 a 14 
c) 10 a 18 
d) 10 a 22 
e) 10 a 24 
 
38- Alguns pacientes não exibem nenhum indício da 
tuberculose, outros apresentam sintomas 
aparentemente simples que são ignorados durante 
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alguns anos (ou meses). Contudo, na maioria dos 
infectados com tuberculose, os sinais e sintomas mais 
frequentemente descritos são: 
I- tosse seca contínua no início, depois com presença 
de secreção por mais de quatro semanas, 
transformandose, na maioria das vezes, em uma tosse 
com pus ou sangue 
II- cansaço excessivo 
III- febre baixa geralmente à tarde 
IV- sudorese noturna 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas III e IV 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
39- Os casos graves de tuberculose apresentam: 
I- dificuldade na respiração 
II- eliminação de grande quantidade de sangue 
III- colapso do pulmão 
IV- acumulo de pus na pleura (membrana que reveste o 
pulmão) - se houver comprometimento dessa 
membrana, pode ocorrer dor torácica. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas III e IV 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
40- Alguns fatores contribuem para o desenvolvimento 
do tétano: 
I- Não ter se vacinado contra tétano ou não ter tomado 
a segunda dose da vacina 
II- Estar infectado com outra bactéria 
III- Apresentar uma ferida ou um ferimento na pele, 
causado por algum objeto enferrujado e sujo, a 
exemplo de pregos 
IV- Inchaço ao redor da ferida 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas III e IV 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 


