
 

 

Processo de Seleção Pública 
para provimento de vagas no quadro de pessoal do 

Hospital de Urgências de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira – HUGO 2 
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Ensino Fundamental Completo 

Prova Objetiva  
 
 
 

 

1. Este caderno de provas é composto de 30 questões objetivas. 

2. Confira todas as páginas e solicite a sua substituição caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto. 

Verifique, ainda, se seu nome, seu número de inscrição e o número do documento de identidade estão 

grafados corretamente abaixo da linha. Se houver algum erro, comunique ao fiscal de sala. 

3. Leia cuidadosamente cada questão da prova antes de respondê-la. 

4. Durante a prova, o candidato não deverá levantar-se sem autorização prévia ou comunicar-se com outros 

candidatos. 

5. Transcreva as respostas com caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta preta para o cartão de 

respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. O candidato que descumprir este item 

arcará com eventual prejuízo da ausência de leitura óptica de suas marcações. 

6. Para rascunho, o candidato poderá utilizar os Espaços de Rascunho. 

7. Somente 40 (quarenta) minutos antes do horário determinado para o término da prova, o candidato poderá sair 

da sala portando este caderno de provas. 
 

                  OBSERVAÇÃO:  Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova.  
                                                                                                    

 

 

 

  
_________________________________________________________________________________________ 
Identificação do candidato 
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Folha Intermediária de Resposta 

(Rascunho do Gabarito) 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão Alternativas 

1 a b c d 

2 a b c d 

3 a b c d 

4 a b c d 

5 a b c d 

6 a b c d 

7 a b c d 

8 a b c d 

9 a b c d 

10 a b c d 

11 a b c d 

12 a b c d 

13 a b c d 

14 a b c d 

15 a b c d 

16 a b c d 

17 a b c d 

18 a b c d 

19 a b c d 

20 a b c d 

21 a b c d 

22 a b c d 

23 a b c d 

24 a b c d 

25 a b c d 

26 a b c d 

27 a b c d 

28 a b c d 

29 a b c d 

30 a b c d 



3 
 

Processo de Seleção Pública – HUGO 2 

Língua Portuguesa 
 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4. 
 

Foi-se a Copa?   
 

Foi-se a Copa? Não faz mal.  

Adeus chutes e sistemas.  

A gente pode, afinal,  

cuidar de nossos problemas. 
 

Faltou inflação de pontos?  

Perdura a inflação de fato.  

Deixaremos de ser tontos 

se chutarmos no alvo exato. 
 

O povo, noutro torneio,  

havendo tenacidade,  

ganhará, rijo, e de cheio,  

A Copa da Liberdade. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguillar, 1992, p. 1111. 

 

Questão 1 

Neste poema, o eu lírico faz um apelo especial 

a) aos torcedores brasileiros. 

b) aos jogadores brasileiros. 

c) ao povo brasileiro. 

d) aos políticos brasileiros. 
 

Questão 2 
 

 

A mensagem principal do poema é 
 

a) uma chamada à consciência política.  

b) a tristeza pelo final da Copa. 

c) uma crítica às torcidas da Copa. 

d) um elogio à participação do povo em competições. 
 

Questão 3 
 

 

Em relação ao emprego de palavras no texto, verifica-se que  
 

a) inflação foi usada duas vezes   com  o mesmo sentido. 

b) torneio tem como sinônimo mais próximo: campeonato. 

c) Copa da Liberdade se refere a um campeonato comum nas Américas. 

d) afinal poderia ser substituída por finalmente. 
 

Questão 4 
 

A palavra separada em sílabas de maneira CORRETA é 
 

a) cu-i-dar 

b) a-deus 

c) con-sci-ên-cia 

d) de-i-xa-re-mos 
 

 

 

http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2010/07/11/foi-se-copa-carlos-drummond-de-andrade-307236.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2010/07/11/foi-se-copa-carlos-drummond-de-andrade-307236.asp
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Leia o texto a seguir para responder às questões 5 e 6. 
 

 

 
                                                    

Disponível em: <www.geo-conceicao-escassezdeagua_arquivos>. Acesso em: 24 jul. 2014. (Adaptado). 
 

Questão 5 
 

As recomendações transcritas no panfleto podem ser resumidas na ideia principal de que é preciso  
 

a) evitar os desperdícios de água.  

b) não gastar água para aguar as plantas.  

c) não lavar carros. 

d) utilizar bacias ao barbear-se. 
 

Questão 6 

Todos os verbos empregados no panfleto estão no modo imperativo. Esses verbos expressam  
 

a) dúvida  

b) sentimentos  

c) indignação 

d) ordem  
 

Espaço para rascunho 
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 7 a 10.  
 

 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

10 

11 

12 

13 

14 

O Sistema Alto Tietê está secando cada vez mais rápido. O segundo maior complexo de reservatórios 

destinados ao abastecimento da Grande São Paulo, que está servindo como “complemento” para áreas 

antes conectadas ao Sistema Cantareira, para reduzir a retirada de água na situação de emergência em 

que este se encontra, não está suportando nem o acréscimo inicial feito há meses e, muito menos, as 

novas sangrias feitas a partir do novo agravamento da crise. E a situação é o que descreve a repórter 

Sabrina Pacca, num relato do qual transcrevo um trecho publicado poucos dias atrás: “É desolador o 

cenário das cinco barragens que compõem o Sistema Produtor Alto Tietê (SPAT). Uma imensidão de área, 

antes alagada, hoje vazia. A sensação, em alguns pontos, é de se observar um pântano. Em outros, de 

caatinga. Os peixes desapareceram, para desgosto dos pescadores. Moradores já se veem podendo usar, 

a pé ou a cavalo, antigas estradas que estavam debaixo d´água há mais de 20 anos e que, com a estiagem, 

reapareceram, a exemplo da barragem do Rio Jundiaí, onde a realidade é a mais impressionante delas. As 

represas nunca estiveram tão secas e as comunidades que vivem no entorno nunca estiveram tão 

assustadas. Parece que o temor pela falta de água nas torneiras tomou conta daquelas pessoas, mais 

próximas a essas paisagens angustiantes.” 
 

BRITO, Fernando. Crise de água em São Paulo: outro sistema entra em colapso. Disponível em: 

<http://outraspalavras.net/outrasmidias/destaque-outras-midias/crise-de-agua-em-sp-outro-sistema-entra-em-colapso/>. 

Acesso em: 24 jul.2014.(Adaptado). 

 

Questão 7 
 

O texto tem como principal finalidade  

a) criticar o sistema de abastecimento de água de São Paulo. 

b) alertar sobre o agravamento da crise de água em São Paulo. 

c) informar sobre a pesca no Rio Jundiaí, em São Paulo. 

d) discutir sobre a situação dos moradores próximos ao Alto Tietê. 
 

Questão 8 
 

A crise mencionada no texto refere-se  

a) ao problema técnico que surgiu no Alto Tietê. 

b) ao agravamento da seca em São Paulo provocado pelas estiagens. 

c) ao alagamento das barragens do Alto Tietê.  

d) ao surgimento da paisagem angustiante de pântanos e caatingas. 
 

Questão 9 
 

A palavra “complemento” (linha 2) aparece destacada, com aspas, no texto. As aspas foram usadas para 

a) enfatizar a crise de água em São Paulo. 

b) produzir efeito estilístico. 

c) simplesmente destacar a palavra. 

d) informar que há mais reservatório de água. 
 

Questão 10 

Em “As represas nunca estiveram tão secas e as comunidades que vivem no entorno nunca estiveram tão 

assustadas”, as palavras grifadas indicam 

a) lugar 

b) afirmação  

c) intensidade 

d) dúvida 
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Matemática 

 

Questão 11 

João é motorista de ambulância. Em um determinado dia, ele gastou ¼ de hora para levar um paciente do local 

do acidente até o pronto-socorro. Esse tempo gasto por João corresponde a 

a) 30 minutos 

b) 25 minutos 

c) 15 minutos  

d) 40 minutos 
 

Questão 12 
 

Um feirante vende diariamente 80kg de tomates, 35kg de berinjelas e 55kg de batatas. Ao todo, esse feirante 

vende diariamente 
 

a) 170kg de verduras 

b) 120kg de verduras 

c) 150kg de verduras  

d) 115kg de verduras 
 

Questão 13 
 

 

Entre os números naturais de 1 a 10 temos números pares e números ímpares. Se somarmos os 3 primeiros 

números pares  desta sequência, teremos como resposta 
 

a) 7 

b) 6 

c) 9 

d) 12 
 
 

Questão 14 
 

A sala de vacina de determinada Unidade de Saúde tem o formato de um retângulo, conforme o desenho a 

seguir.  O perímetro dessa sala é igual a 

 

a) 24 m 

b) 20 m 

c) 10 m 

d) 48 m 
 

Questão 15 
 

Luiz é diabético e toma 6 comprimidos por dia de determinado medicamento. Para 7 dias de tratamento ele gasta 
 

a) 18 comprimidos 

b) 36 comprimidos 

c) 52 comprimidos  

d) 42 comprimidos 
 

Espaço para rascunho 
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Questão 16 

Treze (13) toneladas é o mesmo que 

a) 13.000 quilos 

b) 13 quilos 

c) 130 quilos  

d) 130.000 quilos 
 

Questão 17 

A cozinha da casa de Pedro tem o formato do desenho a seguir 
 

 

Para colocar piso em toda a área da cozinha serão necessários 
 

a) 12m
2
 de piso 

b) 24m
2
 de piso  

c)   9m
2
 de piso 

d) 18m
2
 de piso 

 

Questão 18 
 

 

Dona Luiza saiu de casa para ir ao supermercado e levou R$ 38,00 para as compras. Ela comprou 2kg de carne 

ao preço de R$ 10,20 o quilo. Comprou 1/2 (meio) quilo de farinha por R$ 1,80 e comprou também 1kg de açúcar 

ao preço de R$ 2,75. Quanto sobrou em dinheiro para Dona Luiza? 
 

a) R$ 13,05 

b) R$ 13,25 

c) R$ 13,50 

d) R$ 13,55 
 

Questão 19 
 

Em uma lavanderia são gastos diariamente 8kg de sabão em pó. Durante 20 dias serão necessários 
 

a) 120kg de sabão em pó 

b) 140kg de sabão em pó 

c) 130kg de sabão em pó 

d) 160kg de sabão em pó 
 

Questão 20 
 

João comprou uma calça por R$ 80,00 e uma camisa por R$ 35,00.  Ele deu 20% de entrada e parcelou o 

restante em 4 vezes.  Qual o valor de cada parcela? 
 

a) R$ 24,00 

b) R$ 23,00  

c) R$ 24,75  

d) R$ 28,75 
 

Espaço para rascunho 
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Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Brasil e do Estado de Goiás 

 

Questão 21 
 

Diversas doenças, que já atingiram amplamente a humanidade, hoje são raras e estão extintas em algumas 

regiões do mundo; no Brasil, a Poliomielite é um exemplo. A redução no número de casos dessa doença é devido 

a que fator? 

a) Eliminação do vírus. 

b) Morte dos enfermos. 

c) Uso de novos medicamentos. 

d) Uso de vacinas.  
 

Questão 22 
 

O Rio Araguaia possui bancos de areias que são formados pelo acúmulo de sedimentos, chamados de 

assoreamento.  São causas do assoreamento: 

a) morte de espécies da fauna e flora. 

b) redução do volume de água e chuva. 

c) desmatamento e erosão. 

d) pesca predatória e eutrofização.   
 

Questão 23 
 

Cada indivíduo tem a capacidade de desempenhar papéis importantes na preservação do planeta Terra. Tal 

capacidade é vista em atitudes diferentes como a preservação dos recursos naturais e a busca de uma 

compreensão sobre o ambiente. Esse conjunto de informações compõe a chamada educação  
 

a) ambiental  

b) social 

c) física 

d) religiosa 
 

Questão 24 
 

Dados históricos do Brasil no século XX revelam uma redução no número de óbitos decorrentes de doenças 

infecciosas, em detrimento do aumento da mortalidade causada por doenças cardiovasculares.  

KUPSTAS, M. (Org). Saúde em debate, 1997. p. 35 (Adaptado) 
 

O controle das doenças infecciosas se deu pelo avanço no controle e na prevenção de infecções, já o aumento 

das doenças cardiovasculares se deve a  
 

a) maior demanda de trabalho. 

b) atividade física mais frequente. 

c) maior esforço cardíaco.  

d) estresse da vida moderna. 
 

Questão 25 
 

A qualidade de vida de uma pessoa depende, dentre outros fatores, da qualidade do ambiente em que ela vive. 

São exemplos de equipamentos de uma cidade ambientalmente correta: 

a) shoppings e praças de alimentação. 

b) áreas verdes e praças para caminhada. 

c) lagos para pesca predatória.  

d) ruas asfaltadas e depósitos de lixo. 
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Questão 26 

As doenças são classificadas pela sua forma de ocorrência. Quando ocorre um grande e repentino aumento no 

número de casos de uma doença em uma população, como tem ocorrido atualmente com a dengue em 

diferentes estados brasileiros, chamamos esse fenômeno de 

a) bulenia  

b) peste 

c) endemia 

d) epidemia 
 

 

Questão 27 
 

O corpo humano é composto por diferentes substâncias que adquirimos na nossa alimentação. Para manter um 

corpo saudável é necessário ingerirmos na nossa dieta diária diversos alimentos, dentre eles, pão, mel, 

macarrão, farinha e batata. Tais alimentos possuem em comum uma proporção maior de  
 

a) proteínas 

b) carboidratros 

c) gorduras  

d) vitaminas 
 

Questão 28 

A constituição brasileira garante que a saúde é direito dos cidadãos e dever do Estado. Em 1988 foi criado um 

Sistema que procura organizar a prestação de serviços de saúde em todo o país. Tal Sistema foi criado com a sigla 

a) INPS  

b) INAMPS 

c) SUS 

d) IPASGO 
 

 

Questão 29 
 

O Brasil apresenta diferentes tipos de biomas, dentre eles, um bioma descrito como sendo um tipo de savana, 

com a presença de árvores e subarbustos com a casca grossa e os troncos retorcidos. O solo, na estação das 

chuvas, é relativamente rico em gramíneas. Esses aspectos descritos caracterizam o bioma 
 

a) Caatinga 

b) Cerrado 

c) Pantanal 

d) Amazônia 
 

 

Questão 30 
 

Atualmente, existem vários tipos de medicamentos que conseguem amenizar os sintomas de uma determinada 

doença ou até mesmo curá-la. Dentre esses medicamentos, temos os antibióticos. Tais substâncias são 

utilizadas para combater doenças causadas por  
 

a) vírus  

b) vermes 

c) bactérias 

d) protozoários 
 

 

Espaço para rascunho 
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Espaço para rascunho 

 

 


