
AUXILIAR DE PORTARIA - UPA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 -  A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento 
do cartão de respostas. 

2 -  O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado. 

3 -  Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer 
na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em 
ata de suas respectivas assinaturas. 

4 -  Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar 
o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado 
em http:www.spdmpais.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1-  Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que 
contém 40 questões objetivas, está completo.

2 -  Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente 
uma correta.

3 -  Confira se seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no 
cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. 
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no 
espaço apropriado.

4 -  Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 -  Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos 
ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da 
prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua 
prova objetiva.

AGENDA 

  03/08/2014, PROVAS OBJETIVAS/
RECEBIMENTO DE TÍTULOS. 

 04/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares e Disponibilização dos 
Exemplares das Provas Objetivas.

  06/08/2014, Disponibilização das Imagens dos 
Cartões de Respostas das Provas Objetivas.

  07/08 e 08/08/2014, Interposição de 
Recursos Administrativos quanto as questões 
das Provas Objetivas. 

 15/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

  18/08/2014, Divulgação do Resultado Final 
das Notas das Provas Objetivas.

  19/08/2014, Divulgação dos Candidatos de 
Empregos de Nível Superior que terão os 
títulos analisados.

  19/08/2014, Relação dos Candidatos Convocados 
para a etapa de Avaliação Psicológica.

 23/08 e/ou 24/08/2014, AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA.

  25/08/2014, Divulgação da Nota Preliminar 
da Avaliação de Títulos.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de Recursos 
contra o Resultado da Nota Preliminar da 
Avaliação de Títulos.

  29/08/2014, Resultado Final da Nota Final 
da Avaliação de Títulos.

  28/08 a 29/08/2014, Solicitação de VISTAS 
DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de 
Recursos contra Avaliação de Psicológica.

  08/09/2014, Divulgação do Resultado Final.

CADERNO: 1 

INFORMAÇÕES: 
 Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
 Internet: www.spdmpais.org.br 

 E-mail: spdm2014@biorio.org.br

CÓDIGO: UAP37

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Programa de Atenção Integral à Saúde

Organização Social de Saúde
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

CARTA DO LEITOR
 Wandir Pinto Bandeira, O Globo, 10/7/2014

Ao trabalho, já!
 “Águas passadas não movem moinhos” e “não 
adianta chorar pelo leite derramado” são frases 
arcaicas como arcaico está o nosso futebol, hoje, 
perdido no espaço e no tempo enquanto outros 
países exercitam constantes mutações, ficando 
o exemplo maior da soberba vitória da seleção 
alemã, o que deixou perplexos, ante a invejável 
superioridade tática e técnica dos alemães, a equipe 
brasileira e todos nós, amantes do bom futebol, 
de há muito tempo enganados com a soberba 
de que somos os melhores do mundo! Espera-
se que a massacrante derrota por 7X 1 imposta 
pelos alemães à nossa seleção marque o início da 
urgentíssima e árdua tarefa de reorganização geral 
de toda a estrutura do nosso futebol, atualizando 
e modernizando métodos e conceitos avançados 
exigidos em competições internacionais. Portanto, 
ao trabalho, já!

QUESTÃO 1
A frase que serve de título a esse texto tem o valor de:

(A) conselho;
(B) crítica;
(C) ordem;
(D) opinião;
(E) sugestão.

QUESTÃO 2
Os ditados citados no início do texto significam que:

(A) o que já ocorreu não pode mais ser evitado;
(B) as coisas mal feitas podem ser consertadas;
(C) os pecados que cometemos são sempre perdoados;
(D) os erros praticados sempre têm remédio;
(E) as faltas cometidas não devem repetir-se.

QUESTÃO 3
Os ditados citados têm a seguinte finalidade:

(A) introduzir o texto de forma a elogiar o nosso futebol;
(B) criticar o nosso futebol ultrapassado no tempo e no 

espaço;

(C) sugerir mudanças na estrutura de nosso esporte 
favorito;

(D) indicar os pontos de nosso futebol que estão 
ultrapassados;

(E) opinar sobre mudanças em nossa seleção de futebol.

QUESTÃO 4
Um sinônimo adequado para o “arcaico” na frase “como 
arcaico está o nosso futebol” é:

(A) admirado;
(B) célebre;
(C) valoroso;
(D) brilhante;
(E) envelhecido.

QUESTÃO 5
A opção em que as palavras destacadas mostram a união 
de um adjetivo + substantivo e não de um substantivo + 
adjetivo é:

(A) águas passadas;
(B) leite derramado;
(C) frases arcaicas;
(D) constantes mutações;
(E) seleção alemã.

QUESTÃO 6
As palavras a seguir que são acentuadas pela mesma 
regra de acentuação gráfica são:

(A) águas / tática;
(B) está / técnica;
(C) países / já;
(D) vitória / início;
(E) invejável / árdua.

QUESTÃO 7
O texto fala de uma tarefa “urgentíssima”, que é uma 
forma de superlativo, que pode ser expresso de outra 
forma; a frase abaixo que NÃO tem valor de superlativo 
é:

(A) A tarefa é muito urgente;
(B) A tarefa não deixa de ser urgente;
(C) A tarefa é bem urgente;
(D) A tarefa é superurgente;
(E) A tarefa é urgente pra burro!
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QUESTÃO 8
No segmento “Águas passadas não movem moinhos” 
e “não adianta chorar pelo leite derramado” são frases 
arcaicas como arcaico está o nosso futebol, hoje, perdido 
no espaço e no tempo enquanto outros países exercitam 
constantes mutações, ficando o exemplo maior da soberba 
vitória da seleção alemã, o que deixou perplexos, ante a 
invejável superioridade tática e técnica dos alemães, a 
equipe brasileira e todos nós, amantes do bom futebol, 
de há muito tempo enganados com a soberba de que 
somos os melhores do mundo!”, os termos destacados 
que NÃO mostram entre si uma relação de concordância 
nominal ou verbal são:

(A) águas / passadas;
(B) nosso / futebol;
(C) outros países / exercitam;
(D) soberba / vitória;
(E) melhores / do mundo.

QUESTÃO 9
As formas de gerúndio “atualizando e modernizando” 
correspondem, no texto, às seguintes formas nominais:

(A) atualidade e modernidade;
(B) atualmente e modernamente;
(C) atualização e modernização;
(D) atualizar e modernizar;
(E) atual e moderno.

QUESTÃO 10
A palavra sublinhada abaixo que NÃO apresenta valor 
negativo, no texto, é:

(A) “Águas passadas não movem moinhos” e “não adianta 
chorar pelo leite derramado” são frases arcaicas 
como arcaico está o nosso futebol...”;

(B) “... o que deixou perplexos, ante a invejável 
superioridade tática e técnica dos alemães, a equipe 
brasileira...”;

(C) “... e todos nós, amantes do bom futebol, de há muito 
tempo enganados com a soberba de que somos os 
melhores do mundo!”;

(D) “Espera-se que a massacrante derrota por 7X 1 
imposta pelos alemães à nossa seleção marque o 
início da urgentíssima e árdua tarefa de reorganização 
geral de toda a estrutura do nosso futebol”;

(E) “... atualizando e modernizando métodos e conceitos 
avançados exigidos em competições internacionais. 
Portanto, ao trabalho, já!”.

TEXTO 2 
Heroísmo

                                Leonardo Schabbach

 Ele usava um colete à prova de balas. Não 
importava que dia da semana, que dia do mês ou 
que dia do ano: ele sempre usava o seu colete à 
prova de balas. Era precavido, ele dizia. A cidade 
anda muito violenta; nunca se sabe o que pode 
acontecer. Isso é uma verdade!
 Um belo dia, quando estava no banco, ocorreu 
um assalto. Três bandidos, armados de pistolas e 
metralhadoras, ameaçavam matar os reféns se o 
dinheiro não lhes fosse entregue com velocidade. Ele, 
muito seguro de si, sabendo da vantagem que levava 
sobre os assaltantes, afinal, seu colete estava bem 
escondido sob a camisa, disparou na direção de um 
deles para desarmá-lo. Um segundo depois, caiu morto.
 Ataque cardíaco fulminante, disseram os 
legistas quando chegaram na cena do crime.

QUESTÃO 11
O personagem sempre usava um colete à prova de balas 
porque:

(A) pretendia defender as pessoas assaltadas nas ruas;
(B) tinha medo de balas perdidas;
(C) precisava proteger-se da violência da cidade;
(D) gostava de sentir-se seguro;
(E) necessitava proteger o coração doente.

QUESTÃO 12
 “Não importava que dia da semana, que dia do mês ou 
que dia do ano”; a frase abaixo em que a classe do QUE é 
idêntica à dos exemplos dados é:

(A) Queria saber que produto era aquele;
(B) Sabia que iria chover no dia seguinte;
(C) O livro que compraste é muito bom;
(D) Que feliz aquela menina!;
(E) Tenho que sair armado.

QUESTÃO 13
 “Não importava que dia da semana, que dia do mês 
ou que dia do ano”; a opção abaixo em que os termos 
seguem o mesmo padrão da sequência dos termos 
sublinhados é:

(A) segunda, terça e quarta;
(B) agosto, setembro e outubro;
(C) antigo, atual e futuro;
(D) ano, decênio e milênio;
(E) relógio, cronômetro e celular.
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QUESTÃO 14
No final do primeiro parágrafo há a frase “Isso é verdade!”; 
nesse caso, a verdade é que:

(A) ele sempre usava o colete à prova de balas;
(B) ele era um homem precavido;
(C) a cidade estava muito violenta;
(D) o colete à prova de balas o protegia;
(E) a violência estava presente em todos os dias.

QUESTÃO 15
“Um belo dia...”; essa expressão se refere a:

(A) um dia de sol;
(B) um dia qualquer;
(C) um dia previamente escolhido;
(D) um dia trágico;
(E) um dia de verão.

QUESTÃO 16
O personagem da história só decidiu desarmar os 
bandidos porque:

(A) tinha muita coragem;
(B) notou a distração dos marginais;
(C) se sentia protegido com o colete;
(D) trazia o colete escondido;
(E) sentiu o ataque cardíaco.

QUESTÃO 17
O personagem da história teve uma morte:

(A) inesperada, pois morre de um ataque cardíaco;
(B) trágica, pois é atingido por tiros dos bandidos;
(C) esperada, pois o colete não o protegeu;
(D) curiosa, pois ninguém chega a saber como morreu;
(E) heroica, pois morre na defesa dos reféns.

QUESTÃO 18
 “Três bandidos, armados de pistolas e metralhadoras, 
ameaçavam matar os reféns se o dinheiro não lhes fosse 
entregue com velocidade”. Nesse segmento do texto, o 
pronome LHES se refere:

(A) aos reféns;
(B) aos três bandidos;
(C) aos bandidos e aos reféns;
(D) às metralhadoras e pistolas;
(E) aos leitores do texto.

QUESTÃO 19
Um ataque cardíaco fulminante é aquele que:

(A) provoca muita dor;
(B) não causa a morte;
(C) acontece frequentemente;
(D) mata rapidamente;
(E) ocorre de forma demorada.

QUESTÃO 20
A “cena do crime”, citada no final do texto, era:

(A) uma das ruas da cidade;
(B) a casa dos bandidos;
(C) um hospital da cidade;
(D) a delegacia de polícia;
(E) o banco assaltado.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 21
O resultado de 4×10 – 6 é:

(A) 30;
(B) 32;
(C) 34;
(D) 36;
(E) 46.

QUESTÃO 22
Uma forma equivalente de escrever 0,4 é:

(A) 1/3
(B) 1/4
(C) 2/5
(D) 3/5
(E) 4/7

QUESTÃO 23
Nestor saiu de casa com R$50,00, gastou R$13,40 na 
padaria e depois gastou R$28,20 no mercado. Assim, 
Nestor ainda tem:

(A) R$7,60;
(B) R$8,40;
(C) R$9,20;
(D) R$9,40;
(E) R$11,60.
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QUESTÃO 24
Se multiplicamos 0,2 por 0,5 obtemos:

(A) 0,1
(B) 0,2
(C) 0,02
(D) 0,4
(E) 0,01

QUESTÃO 25
Se dividimos 3/4 por 9/6 obtemos:

(A) 1/6
(B) 1/5
(C) 1/4
(D) 1/3
(E) 1/2

QUESTÃO 26
Comparando os números 

                 0,08;  0,12;  0,088;  0,0001;  0,4 

concluímos que  o maior é:

(A) 0,08
(B) 0,12
(C) 0,088
(D) 0,0001
(E) 0,4

QUESTÃO 27
Um sapato que custava R$88,00 está sendo vendido em 
promoção com um desconto de 25%. Assim, o preço 
promocional do sapato é:

(A) R$44,00
(B) R$48,00
(C) R$54,00
(D) R$66,00
(E) R$72,00

QUESTÃO 28
Abelardo é mais alto que Jandir, que é mais baixo do que 
Alfredo. Alfredo, por sua vez, é mais alto que Júlio, mas é 
mais baixo que Pedro. Júlio é mais alto que Abelardo. Dos 
cinco, o mais baixo é:

(A) Abelardo
(B) Alfredo
(C) Jandir
(D) Júlio
(E) Pedro

QUESTÃO 29
Se somarmos a idade de Paulo com a idade de Antônio 
obtemos 108. A idade de Paulo está para 12 assim com a idade 
de Antônio está para 15. Depois de calcularmos as idades dos 
dois concluímos que a diferença entre as duas idades é igual a: 

(A) 18
(B) 22
(C) 26
(D) 28
(E) 30

QUESTÃO 30
Observe a sequência: 233, 237, 241, 245, 249, ... O 
próximo termo é:

(A) 252
(B) 253
(C) 254
(D) 255
(E) 256

QUESTÃO 31
Sempre que vai à praia, Melina toma um sorvete ou toma 
um mate. Hoje Melina não foi à praia. Assim, hoje:

(A) Melina tomou um sorvete e um mate;
(B) não tomou sorvete mas tomou um mate;
(C) tomou sorvete mas não tomou um mate;
(D) não tomou nem sorvete nem mate;
(E) pode ter tomado sorvete ou mate, pois não está dito 

que ela só toma sorvete ou mate quando vai à praia.

QUESTÃO 32
Adriana resolveu anotar numa tabela a quantidade e o 
total gasto com alguns artigos que foram comprados no 
mercado. A tabela ficou assim:

produto preço unitário quantidade total
carne R$18,00/kg 2,2 kg R$39,60
frango R$12,40/kg kg R$
uva R$8,20/kg 0,8 kg R$6,56
banana R$2,40/kg 1,2 kg R$2,88
                                                            total R$ 80,04

Adriana esqueceu de anotar a quantidade comprada e o 
preço total gasto com frango. Fazendo as contas, a partir 
da tabela, concluímos que a quantidade de frango que 
ela comprou foi:

(A) 2,5 kg
(B) 2,3 kg
(C) 1,8 kg
(D) 1,5 kg
(E) 1,0 kg
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QUESTÃO 33
Um anagrama de uma palavra é um reagrupamento 
qualquer das letras dessa palavra. Por exemplo, ROMA 
é um anagrama de AMOR, OARM é outro. O número de 
anagramas da palavra MAR é igual a:

(A) 6
(B) 8
(C) 12
(D) 16
(E) 24

QUESTÃO 34
18 está para 42 assim como 3 está para:

(A) 5
(B) 7
(C) 9
(D) 11
(E) 12

QUESTÃO 35
Se 2x + 4 = 46 então x é igual a:

(A) 17
(B) 19
(C) 21
(D) 23
(E) 25

QUESTÃO 36
Quando tiver o dobro da idade que tem hoje, Manuel terá 
quatro anos a menos do que a idade atual de Joaquim, 
que é 46 anos.  Assim, a idade de Manuel é:

(A) 18
(B) 19
(C) 20
(D) 21
(E) 22

QUESTÃO 37
Dizer que um automóvel percorre meio quilômetro a cada 
trinta segundos é equivalente a dizer que ele percorre 
___ quilômetros a cada hora. A lacuna fica corretamente 
preenchida por:

(A) quarenta
(B) cinquenta
(C) sessenta
(D) oitenta
(E) cem

QUESTÃO 38
A cada dia Marcelo compra mais oito novas figurinhas 
para seu álbum. Ontem, sábado, depois de comprar as 
oito novas, o álbum de Marcelo ficou com 134 figurinhas. 
Assim, na quinta-feira passada, antes de comprar as 
novas figurinhas do dia, o álbum de Marcelo tinha a 
seguinte quantidade de figurinhas:

(A) 96
(B) 104
(C) 110
(D) 118
(E) 126

QUESTÃO 39
Os cinco filhos de “Seu” Francisco têm idas em “escadinha” 
ou seja, a diferença de idade entre cada dois filhos com 
nascimentos consecutivos é de 1 ano. Se a idade do mais 
velho é 38, então daqui a quatro anos o mais novo terá:

(A) 33 anos;
(B) 37 anos;
(C) 38 anos;
(D) 39 anos;
(E) 40 anos.

QUESTÃO 40
Um microempresário planeja aumentar a produção 
de sua empresa em 20% a cada ano. Se este ano ele 
produzirá 1.200 itens, então, se mantiver o plano, daqui 
a dois anos ele produzirá a seguinte quantidade de itens:

(A) 1.548
(B) 1.620
(C) 1.680
(D) 1.728
(E) 1.764




