
 

 
 

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 

 
 Domingo, 17 de agosto de 2014. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino Fundamental Incompleto 

Prova Objetiva  
 
 

1 . Este caderno de provas é composto de 20 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 
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Língua Portuguesa 
 

 

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

Texto1 

DICAS - HIGIENE E LIMPEZA 
 

 

A higiene é fundamental para prevenir grande parte das doenças que podem ser transmitidas através dos 

alimentos e que constituem um dos principais problemas da saúde pública. Assim sendo, todo o cuidado deve 

ser tomado a fim de se evitar a contaminação dos alimentos - priorizando a qualidade dos mesmos - não só nas 

indústrias ou pontos de venda, mas também em casa. Para isso, são necessários alguns cuidados e a adoção de 

práticas simples, porém eficazes:  

 Lavar as mãos antes de se iniciar o preparo dos alimentos e sempre que se reiniciá-lo, após qualquer 

interrupção.  

 Evitar o contato entre os diferentes alimentos crus e cozidos: um alimento bem cozido pode ser 

contaminado por alimentos crus. Esta contaminação pode ser direta, ou sutil. Assim, não se deve jamais 

preparar um frango cru e após utilizar a mesma tábua ou a mesma faca para cortar o frango cozido; 

 Lavar cuidadosamente e em água corrente as frutas e vegetais que forem consumidos crus; 

 Manter os alimentos fora do alcance de insetos, roedores e outros animais, pois os animais podem 

transportar micro-organismos que causam doenças alimentares.  

 Manter limpas as superfícies da cozinha: como os alimentos se contaminam facilmente, é imprescindível que 

as superfícies utilizadas para prepará-los sejam mantidas em condições higiênicas adequadas. É muito 

importante trocar com certa frequência os panos de prato e lavar bem os panos utilizados na limpeza; 

 Cozinhar bem os alimentos e, de preferência, consumi-los logo após o preparo; 

 Evitar o consumo de alimentos vendidos na rua: os alimentos vendidos na rua têm maior possibilidade de sofrer 

alterações biológicas, uma vez que os vendedores geralmente não realizam práticas de higiene comuns, como 

lavar as mãos, e nem sempre conservam os produtos sob a temperatura adequada de refrigeração. 
 

DICAS – higiene e limpeza. Disponível em: <http://www.segurancaalimentar.ufrgs.br/consumidor_dicas3.htm>. Acesso em: 28 jul. 2014 
 

Questão 1 

A finalidade do texto é 

a) criticar as donas de casa que não sabem cozinhar.  

b) informar sobre a importância da higiene corporal para a saúde. 

c) dar dicas de bons cardápios de alimentos econômicos e saudáveis. 

d) orientar as pessoas sobre a importância da higiene na preparação dos alimentos. 
 
 

Questão 2 
 

 

De acordo com o texto apresentado, deve-se evitar o consumo de alimentos na rua porque 
 

a) são conservados em temperatura inadequada. 

b) apresentam aparência desagradável. 

c) geralmente são muito caros. 

d) são mal cozidos.   
 

Questão 3 
 

 

De acordo com o texto, 
 

a) as pessoas, em geral, agem corretamente ao preparar seus  alimentos. 

b) deve-se lavar em bacias os vegetais que forem consumidos crus.  

c) o contato do alimento cru pode contaminar o cozido. 

d) os alimentos crus provocam doenças graves.  
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Questão 4 
 

Em relação ao número de sílabas das palavras, verifica-se que a palavra  
 

a) “doenças” tem duas sílabas. 

b) “alimentos” tem três sílabas. 

c) “insetos” tem quatro sílabas.  

d) “contaminação” tem cinco sílabas.   
 

Questão 5 

Sobre os sons da letra “x”, nota-se que na palavra  
 

a) enxada o ‘x’ tem o som de [ch], igual em chapéu.  

b) auxílio  o ‘x’ tem som de [s], igual em  chiclete. 

c) exame o ‘x’ tem som de [s], igual em sala . 

d) táxi o ‘x’ tem som de [z], igual em zebra.  
 

Questão 6 
 

Das palavras a seguir, faz-se  o plural igual ao da palavra pastel/ pasteis 
 

a) cidadão 

b) anel   

c) general 

d) anão  
 

Leia a charge abaixo e responda às questões de 7 a 10. 

 
Disponível em: <chargesdejornal.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html>. Acesso em: 29 jul. 2014. 

Questão 7 
 

O humor presente na charge está 

a) no título, na imagem e nas falas do mosquito. 

b) na imagem do mosquito usando óculos e boné. 

c) na solicitação do mosquito para limpar a piscina. 

d) no uso de filtro solar e boia pelo mosquito.  
 

 

Questão 8 
 

A finalidade dessa charge é 

a) informar sobre doença da dengue.  

b) incentivar as pessoas a usarem filtro solar no verão. 

c) criticar as pessoas que não limpam suas piscinas. 

d) fazer ironia sobre a situação de contágio da dengue. 
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Questão 9 
 

O título da charge “A dengue vem com tudo no verão” revela que 

a) a dengue está associada à falta de uso do filtro solar no verão. 

b) o verão é o período que traz mais riscos de contaminação da dengue. 

c) o mosquito da dengue se sente protegido no verão.  

d) somente no verão há risco de contaminação de dengue.  
 

Questão 10 
 

Em “Agora só falta você aí preparar a minha piscina”, a palavra grifada refere-se 
 

a) a alguém que está contaminado pela dengue. 

b) às pessoas despreocupadas com a dengue. 

c) às pessoas preocupadas com a dengue. 

d) a outro mosquito transmissor da dengue.  
 

 

Matemática 
 

Questão 11 

Maria tinha 12 balas e ganhou mais 5 pirulitos. Ela tem agora 

a) 14 doces 

b) 19 doces  

c) 15 doces 

d) 17 doces 
 

Questão 12 
 

Na continha a seguir o valor da parcela desconhecida é 

 
a) 62 

b) 52 

c) 72  

d) 82 
 

Questão 13 
 

 

Dona Maria tinha uma dúzia de botões e perdeu 4 unidades. Ela tem agora 
 

a) 5 botões 

b) 6 botões  

c) 8 botões 

d) 7 botões 
 

Questão 14 
 

Para fazer um vestido, Julia gastou 2 metros de tecido. Para fazer 3 vestidos iguais ela gastará 

a) 4 metros de tecido 

b) 9 metros de tecido 

c) 6 metros de tecido 

d) 12 metros de tecido  
 

 

 

 

 

 

+ 
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Questão 15 
 

Um ônibus saiu de Anápolis e andou durante meia hora. Esse tempo corresponde a 
 

a) 20 minutos 

b) 25 minutos 

c) 40 minutos  

d) 30 minutos 
 

Questão 16 
 

Se somarmos as estrelas e os corações da figura a seguir, teremos um total de 

 

a) 11 desenhos 

b) 15 desenhos 

c) 13 desenhos 

d) 18 desenhos  
 

Questão 17 
 

Em uma chácara havia 15 vacas, 8 porcos e 3 cavalos. Morreram 3 porcos e 1 cavalo. Restam agora 
 

a) 24 animais  

b) 25 animais 

c) 22 animais  

d) 26 animais 
 

Questão 18 
 

Uma pessoa que nasceu no dia 20 de maio de 2002 tem hoje 

a) 12 anos completos 

b) 11 anos completos 

c) 13 anos completos 

d) 14 anos completos  
 

Questão 19 
 

Um litro de leite rende 4,5 copos. Se tivermos 2 litros, teremos então 
 

a) 6 copos de leite 

b) 7 copos de leite 

c) 9 copos de leite  

d) 8 copos de leite 
 

Questão 20 

Uma pessoa recebeu R$ 100,00 e gastou R$ 30,50. Quanto ela tem agora? 
 

a) R$ 52,00 

b) R$ 69,50  

c) R$ 60,50 

d) R$ 71,00 


