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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

                Oito dias após simbolizar os atos ofensivos de 

torcedores do Grêmio contra o goleiro Aranha, do Santos, 

Patrícia Moreira se pronunciou sobre o caso em uma entrevista 

coletiva em Porto Alegre. Nesta sexta-feira, em meio a 

lágrimas, a jovem de 23 anos afirmou que não se considera 

racista e pediu desculpas pela participação no caso. 

               "Boa tarde. Eu queria muito pedir desculpas ao 

goleiro Aranha. Desculpas mesmo", afirmou. "Perdão, de 

coração. Eu não sou racista. Perdão, perdão", acrescentou a 

jovem gaúcha. 

No depoimento desta sexta-feira, Patrícia Moreira também se 

dirigiu ao Grêmio e seus torcedores, pedindo desculpas por 

expor o clube no episódio.  

 

(http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas 

noticias/2014/09/05/gremista-acusada-de-racismo-pede-

desculpas-nao-sou-racista.htm) 

 

 

01- Assinale a alternativa INCORRETA sobre o texto: 

 

A. É uma narrativa curta. 

B. Trata de um acontecimento atual. 

C. O assunto desperta a atenção do público destinatário. 

D. Aborda apenas os detalhes do acontecimento. 

E. Possibilita uma leitura rápida. 

 

02- Podemos substituir a expressão ‗atos ofensivos‘ por qual 

das elencadas abaixo, sem prejuízo da compreensão do texto? 

 

A. Atos libidinosos. 

B. Atos jurídicos. 

C. Atos hostis. 

D. Atos inconscientes. 

E. Atos políticos. 

 

03- A notícia pretende destacar: 

 

A. A denúncia do goleiro Aranha sobre atos racistas. 

B. O pedido de desculpas de uma torcedora por ofensas 

feitas durante um jogo. 

C. O diálogo entre uma torcedora e um jogador de um time 

adversário e suas reações a favor e contra o racismo nos 

campos de futebol. 

D. A reação do Grêmio ao grupo de torcedores responsáveis 

pelo comportamento geral de sua torcida organizada 

marcado por ofensas raciais. 

E. O pronunciamento da líder de um grupo simbolizado 

pelo repúdio à violência racial durante jogos no Brasil. 

 

04- Acerca das regras de acentuação defendidas pela norma 

padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ‗Grêmio‘ é acentuada devido ao hiato presente em sua 

terminação. 

B. ‗lágrimas‘ é acentuada por sua terminação ‗as‘. 

C. ‗gaúcha‘ recebe acento no ‗u‘ porque é tônico e forma 

hiato com a vogal anterior. 

D. ‗episódio‘ dever ser acentuada assim como todas as 

palavras proparoxítonas. 

E. ‗também‘ recebe acento pela mesma regra que  ‗hífen‘. 

 
A noite em que os hotéis estavam cheios (Moacyr Scliar) 

(...) No hotel seguinte, quase tiveram êxito. O gerente estava 

esperando um casal de conhecidos artistas, que viajavam 

incógnitos. Quando os viajantes apareceram, pensou que 

fossem os hóspedes que aguardava e disse que sim, que o 

quarto já estava pronto. Ainda fez um elogio. 

 

— O disfarce está muito bom. Que disfarce? Perguntou o 

viajante. Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse o 

gerente. Isso não é disfarce, disse o homem, são as roupas que 

nós temos. O gerente aí percebeu o engano: 

 

— Sinto muito — desculpou-se. — Eu pensei que tinha um 

quarto vago, mas parece que já foi ocupado. 

 

O casal foi adiante. No hotel seguinte, também não havia vaga, 

e o gerente era metido a engraçado. Ali perto havia uma 

manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá? Não seria 

muito confortável, mas em compensação não pagariam diária. 

Para surpresa dele, o viajante achou a ideia boa, e até 

agradeceu. Saíram. 

 

Não demorou muito, apareceram os três Reis Magos, 

perguntando por um casal de forasteiros. E foi aí que o gerente 

começou a achar que talvez tivesse perdido os hóspedes mais 

importantes já chegados a Belém de Nazaré. 

 

05- Assinale a alternativa em que a palavra destacada refere-se 

ao termo indicado ao lado: 

 

A. ―que viajavam incógnitos‖ – hotel. 

B. pensou que fossem os hóspedes – gerente. 

C. Ali perto havia uma manjedoura – manjedoura. 

D. ―por que não se hospedavam lá?‖ – perto. 

E. ―Para surpresa dele‖ – viajante. 

 

06- ―Eu pensei que tinha um quarto vago, mas parece que já foi 

ocupado.‖ Em qual dos trechos o vocábulo destacado foi 

substituído sem prejuízo da correção gramatical e da intenção 

original da mensagem? 

 

A. ―Eu pensei que tinha um quarto vago, porém parece que 

já foi ocupado.‖ 

B. ―Eu pensei que tinha um quarto vago, embora parece que 

já foi ocupado.‖ 

C. ―Eu pensei que tinha um quarto vago, também parece que 

já foi ocupado.‖ 

D. ―Eu pensei que tinha um quarto vago, contanto parece 

que já foi ocupado.‖ 

E. ―Eu pensei que tinha um quarto vago,mais parece que já 

foi ocupado.‖ 

 

07- Em qual das alternativas a seguir um termo foi substituído 

por um outro de sentido contrário? 

 

A. ―No hotel seguinte, quase tiveram êxito‖ – ―No hotel 

seguinte, quase tiveram insucesso.‖ 

http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas%20noticias/2014/09/05/gremista-acusada-de-racismo-pede-desculpas-nao-sou-racista.htm
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas%20noticias/2014/09/05/gremista-acusada-de-racismo-pede-desculpas-nao-sou-racista.htm
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B. ―O gerente estava esperando um casal de conhecidos 

artistas, que viajavam incógnitos.‖ -  ―O gerente estava 

esperando um casal de conhecidos artistas, que viajavam 

ocultos.‖  

C. ―Ainda fez um elogio.‖ - ―Ainda fez uma lisonja.‖ 

 

D. ―O disfarce está muito bom.‖ ―— A camuflagem está 

muito boa.‖  

E. ―O gerente aí percebeu o engano.‖ ―O gerente aí 

percebeu a confusão.‖ 

 

08- assinale a alternativa correta: 

 

A. O texto faz uma releitura da passagem bíblica que relata 

os momentos que antecedem o nascimento de Jesus 

Cristo. 

B. O casal tem destino previsto: uma manjedoura, por isso a 

falta de vagas nos hotéis. 

C. O texto sacraliza o relato histórico da Bíblia. 

D. Para o leitor comum é difícil perceber as pistas dadas no 

texto por isso não faz a relação entre ele e a história de 

Maria e José na Bíblia. 

E. O texto faz uma crítica velada ao sistema de saúde 

brasileiro. 

 

09- Em qual das alternativas está um tema que NÃO foi 

abordado no texto? 

 

A. Preconceito. 

B. Desabrigo. 

C. Indiferença em relação aos mais pobres. 

D. Precariedade de espaço físico. 

E. Crítica às religiões cristãs. 

 

10- Assim como ‗manjedoura‘ são grafadas com ‗j‘: 

 

A. jeleia e jerimum. 

B. jente e hoje. 

C. lojista e laranjeira. 

D. majestade e pedájio. 

E. relójio e jenjiva. 

 

11- Em qual das alternativas o vocábulo destacado NÃO é um 

adjetivo? 

 

A. ―um casal de conhecidos artistas‖. 

B. ―O disfarce está muito bom.‖ 

C. ―Essas roupas velhas‖. 

D. ―Não seria muito confortável‖. 

E. ―os hóspedes mais importantes‖. 

 

12- No trecho ―No hotel seguinte, também não havia vaga, e o 

gerente era metido a engraçado. Ali perto havia uma 

manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá?‖, o autor ao 

afirmar que o gerente era ‗metido a engraçado‘, nos faz 

concluir que: 

 

A. Ele não tinha como encontrar uma vaga àquela hora da 

noite. 

B. Ele poderia desocupar um dos quartos já que se tratava 

de Jesus Cristo. 

C. Ele ignorava quem era o casal. 

D. Ele percebeu quem era o casal e resolveu fazer uma 

brincadeira. 

E. Ele foi irônico ao indicar a manjedoura para o casal. 

 

 

13- Em qual das alternativas o emprego do artigo ‗o‘ antes do 

substantivo está correto? 

 

A. Acho que o cal já acabou, por isso vou comprar mais. 

B. Estava difícil compreender a dó que todos sentiam dela 

naquele momento. 

C. O eclipse pode ser total, parcial ou anular. 

D. A causa da minha ausência foi o apendicite em minha 

filha. 

E. Os moradores decidem convocar o sentinela para cuidar 

do condomínio. 

 

14- Assinale a alternativa em que há erro na conjugação verbal: 

 

A. ―Haddad: nota de aluno que refazer Enem seguirá calendário do edital.‖ 

B. ―Filhotes de elefantes são treinados para entreterem 

turistas na Ásia.‖ 

C.  ―O Senado previu dispositivos sobre a importação das 

células embrionárias com fins de pesquisa.‖ 

D. "No primeiro mês de governo vou baixar um decreto 

dando oportunidades para empresas virem se instalar 

aqui.‖ 

E. Brasileiros marcam, mas veem  times perderem em 

último dia da pré-temporada. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15- No texto: 
 

A. Há uma referência à substituição da fala presencial pela 

conversa virtual. 

B. Ocorre um mal entendido devido a um dos participantes 

do diálogo não entender de redes sociais. 

C. A linguagem é culta, por isso  o homem não usou o 

twitter. 

D. Mostra um casal que não se segue em todas as redes 

sociais. 

E. Prova que qualquer briga deve ser resolvida 

pessoalmente e não pela internet. 
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16- Assinale a afirmativa correta: 

 

I. O computador passa a ser o mediador das relações 

humanas. 

II. A máquina passa a ser um filtro que valida a 

comunicação do casal. 

III. O relacionamento virtual melhora as relações pessoais. 

 

Está(ao) correta(s): 

 

A. I. 

B. I e II. 

C. II e III. 

D. I e III. 

E. II. 

 

17- No texto, percebemos que há um exagero na reação do 

homem quando: 

 

A. Notamos que ela está inscrita em todas as redes sociais. 

B. A mulher informa que ele deveria ter olhado o twitter. 

C. Somos informados de que ela passou apenas 5 minutos 

ausente. 

D. Vemos que os dois têm celulares. 

E. A imagem nos mostra que ela não levou celular ao 

banheiro. 

 

18- Assinale a alternativa em que houve erro de concordância: 

 

A. ―Precisa-se de pessoas qualificadas para o cargo.‖ 

B. ―Vereadores e prefeito de Fortaleza gastam quase R$ 2,5 

milhões em passagens aéreas.‖ 

C. A moça e o rapaz chegaram tarde. 

D. A turma chegou faminta. 

E. ―Houveram várias prefeituras com derrapagens nas 

despesas.‖ 

 

19- Assinale a alternativa em que ocorreu crase e o acento 

grave está empregado corretamente. 

 

A. ―as principais seleções do planeta já voltam a campo à 

partir de domingo‖. 

B. Fui à Brasília conhecer o Planalto Central. 

C. As informações foram solicitadas à diretora. 

D. Quem estiver presente verá que ficaremos cara à cara. 

E. Mais notícias do caso à seguir. 

 

20- Na manchete: ―A Rússia alertou neste sábado que 

reagirá se a União Europeia impuser novas sanções econômicas 

em função da situação na Ucrânia.‖ A conjunção estabelece a 

noção de: 

 

A. Concessão 

B. Condição 

C. Comparação 

D. Afirmação 

E. Consequência 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- São cobras do gênero Bothrops, EXCETO: 

 

A. Cascavel 

B. Jararaca 

C. Urutu 

D. Cruzeiro 

E. Caiçara 

 

22- São enfermidades de notificação compulsória, de acordo 

com o Ministério da Saúde, EXCETO: 

 

A. Doença de chagas (casos crônicos). 

B. Esquitossomose (em área não-endêmica). 

C. Meningite por Haemophilus influenzae. 

D. Tularemia. 

E. Varíola. 

 

23- A sífilis congênito é uma doença de transmissão de que 

tipo: 

 

A. Transplacentária hematogênica. 

B. Transplacentária descedente. 

C. Transamniótica hematogênica. 

D. Via oral. 

E. Via canal vaginal. 

 

24– Qual principio do SUS afirma que todas as pessoas têm 

direito igual à atenção à saúde, cabendo ao Estado garantir as 

condições para o exercício desse direito, dentro da rede de 

serviços do SUS, sejam estatais ou contratados, tendo a 

obrigação de atender as necessidades do usuário sem exigir 

pagamento? 

 

A. Equidade 

B. Universalidade 

C. Descentralização 

D. Distribuição 

E. Integralidade 

 

25- Quanto à expectativa de vida é INCORRETO afirmar: 

 

A. Consiste na estimativa do número de anos que se espera 

que um indivíduo possa viver. 

B. É um dos critérios utilizados pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) para se calcular o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de um 

determinado lugar. 

C. Fatores exercem influência direta na expectativa de vida 

da população de um país: serviços de saneamento 

ambiental, alimentação, índice de violência, poluição, 

serviços de saúde, educação, entre outros. 

D. As mulheres, na maioria dos países, vivem mais que os 

homens, e possíveis causas são: a mortalidade infantil é 

mais comum entre os bebês do sexo masculino, as 

mulheres são mais cuidadosas com a saúde e a maioria 

dos trabalhos de grande periculosidade é exercida por 

homens. 
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E. A expectativa de vida da população brasileira em 2013 

foi de 77,3 anos, sendo que as mulheres vivem, em 

média, 78 anos e os homens, 76.6 anos. 

 

26- Das Variáveis de Planejamento de Ação em VISA qual se 

refere à permeabilidade à intervenção, a condição de 

modificação do processo, do quadro, conforme a capacidade 

científica e técnica de intervenção e é um conceito fundamental 

para o Planejamento Estratégico em Vigilância Sanitária? 

 

A. Governabilidade 

B. Magnitude 

C. Severidade 

D. Transcendência 

E. Vulnerabilidade 

 

27– Segundo os dados mais atuais do DATASUS, sobre 

Morbidade hospitalar do SUS – por local de internação – Brasil 

- Período: Dez/2013, a região que apresentou menor número de 

internações foi a: 

 

(Situação da base de dados nacional em 06/01/2014) 

 

A. Região Norte.    

B. Região Nordeste. 

C. Região Sudeste. 

D. Região Sul.  

E. Região Centro-Oeste. 

 

28- Ainda de acordo com o DATASUS, sobre o número de 

óbitos segundo abrangência e ano no Brasil temos como dados 

verdadeiros: 

 

A. Em 2004 foram mais 40.000, caindo para 30.000 em 

2010, diminuindo em 2011 para pouca mais de 25.000 e 

ficando um pouco mais de 20.000 em 2013. 

B. Em 2004 foram mais 50.000, caindo para 40.000 em 

2010 e permanecendo em 2011 e ficando um pouco mais 

de 30.000 em 2013. 

C. Em 2004 foram mais 60.000, caindo para 40.000 em 

2010 e permanecendo em 2011 e ficando um pouco mais 

de 25.000 em 2013. 

D. Em 2004 foram mais 50.000, caindo para 30.000em 2010 

e permanecendo em 2011 e ficando um pouco mais de 

20.000 em 2013. 

E. Em 2004 foram mais 30.000, caindo para 20.000em 2010 

e permanecendo em 2011 e ficando um pouco mais de 

10.000 em 2013. 

 

29- No Sistema de Informações de Atenção Básica – SIAB o 

Registro de atividades, procedimentos e notificações é feita na: 

 

A. Ficha A 

B. Ficha APN 

C. Ficha D 

D. Ficha C 

E. Ficha AB 

 

 

 

30- É a notificação da Não-ocorrência de doenças de 

notificação compulsória na área de abrangência da unidade de 

saúde. 

 

Esta é a definição de:  

 

A. Notificação Positiva. 

B. Notificação Negativa. 

C. Notificação Retroativa. 

D. Notificação de Ocorrência. 

E. Notificação Exclusa. 

 

31- A Lei n. 8.080/90 trata de, EXCETO: 

 

A. Da organização, da direção e da gestão do SUS.  

B. Da definição das competências e das atribuições em 

única esfera de governo. 

C. Do funcionamento e da participação complementar dos 

serviços privados de Assistência à Saúde. 

D. Da política de recursos humanos. 

E. Dos recursos financeiros, da gestão financeira, do 

planejamento e do orçamento. 

 

32- A Lei do Plano Plurianual (PPA) é editada a cada: 

 

A. 1 ano. 

B. 2 anos.  

C. 4 anos.  

D. 6 anos.  

E. 8 anos.  

 

33- O níveis de escolaridade é distribuição percentual da 

população residente a partir de ________, por grupos de anos 

de estudo, em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. 

 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. 5 anos de idade. 

B. 6 anos de idade. 

C. 10 anos de idade. 

D. 15 anos de idade. 

E. 18 anos de idade. 

 

34- Quanto ao SUS, são responsabilidades da União, EXCETO: 

 

A. Exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional. 

B. Promover condições e incentivar o gestor estadual com 

vistas ao desenvolvimento dos sistemas municipais, de 

modo a conformar o SUS-Estadual. 

C. Elaboração do componente estadual da rede de 

laboratórios de saúde pública. 

D. Fomentar a harmonização, a integração e a modernização 

dos sistemas estaduais compondo, assim, o SUS-

N\Scional. 

E. Exercer as funções de normatização e de coordenação no 

que se refere à gestão nacional do SUS. 
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35- Fungo que é agente etiológico da Meningite: 

 

A. Candida albicans. 

B. Pseudoma aerugiona. 

C. Haemophilus influenze. 

D. Piptoporus betulinus. 

E. Claviceps purpurea. 

 

36- São ações específicas de recuperação, EXCETO: 

 

A. Atendimento médico ambulatorial básico e especializado. 

B. Atendimento odontológico. 

C. Imunizações. 

D. Exames diagnósticos. 

E. Internações hospitalares. 

 

37- São características da tuberculose, EXCETO: 

 

A. O agente etiológico da tuberculose é o Mycobacterium 

tuberculosis (bacilo de Koch). 

B. A tuberculose da laringe não é transmissível.  

C. O risco de infecção é maior entre os comunicantes mais 

próximos do paciente bacilífero (principalmente os do 

seu domicílio). 

D. A tuberculose é uma doença curável. 

E. O tratamento apresenta baixa resolutividade. 

 

38- A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) acomete 

principalmente: 

 

A. Pele e mucosa 

B. Rins 

C. Pulmão 

D. Coração 

E. Sistema Urinário 

 

39- São objetivos da regionalização no SUS, EXCETO: 

 

A. Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e 

serviços de saúde, cuja complexidade e contingente 

populacional transcenda a escala local/municipal; 

B. Garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais 

territoriais e promover a equidade, ampliando a visão 

nacional dos problemas, associada à capacidade de 

diagnóstico e decisão loco-regional, que possibilite os 

meios adequados para redução das desigualdades no 

acesso às ações e serviços de saúde existentes no país; 

C. Garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o 

conceito de cuidado à saúde no processo de 

reordenamento das ações de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação com garantia de acesso a todos 

os níveis de complexidade do sistema; 

D. Potencializar o processo de descentralização, 

fortalecendo estados e municípios para exercerem papel 

de gestores e para que as demandas dos diferentes 

interesses loco-regionais possam ser organizadas e 

expressadas na região; 

E. Aumentar os gastos através do aumento do investimento, 

de modo otimizar os recursos, possibilitando ganho em 

escala nas ações e serviços de saúde de abrangência 

regional. 

40- São objetivos da vigilância epidemiológica na Doença de 

Chagas, EXCETO: 

 

A. Detectar precocemente casos de doença de Chagas com 

vistas à aplicação de medidas de prevenção secundária. 

B. Proceder à investigação epidemiológica de todos os casos 

agudos e crônicos, por transmissão vetorial, oral, oral-

fecal, transfusional, vertical e por transplante de órgãos, 

visando à adoção de medidas adequadas de controle. 

C. Monitorar a infecção na população humana, por meio de 

inquéritos sorológicos periódicos. 

D. Monitorar o perfil de morbimortalidade e a carga 

médico-social da doença em todas as suas fases. 

E. Manter eliminada a transmissão vetorial por T. infestans 

e sob controle as outras espécies importantes na 

transmissão humana considerando-se as especificidades 

regionais. 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Piptoporus_betulinus&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Claviceps_purpurea

