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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.‖ 
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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 características relevantes no ambiente urbano, 

EXCETO: 

  

A. Baixa densidade demográfica. 

B. A desproporcional entre ambiente construído e ambiente 

natural. 

C. A importação de energia para manter o sistema em 

funcionamento. 

D. A alteração significativa da diversidade biológica nativa, 

com retirada das florestas e a importação de espécies 

vegetais e animais. 

E. O desbalanceamento dos principais ciclos 

biogeoquímicos, como o ciclo da água, do carbono, do 

nitrogênio e do fósforo; e a impermeabilização do solo e 

a alteração de cursos d'água. 

 

22- Dos atributos dos Agentes Etiológicos ou Biopatógenos, 

segundo sua relação com o hospedeiro, a virulência: 

 

A. É a capacidade de certos organismos (agentes) de 

penetrar, se desenvolver e/ou se multiplicar em outro 

(hospedeiro) ocasionando uma infecção. 

B. É a capacidade do agente, uma vez instalado, de produzir 

sintomas e sinais. 

C. É a capacidade do agente de produzir efeitos graves ou 

fatais, relaciona-se à capacidade de produzir toxinas, de 

se multiplicar etc.  

D. É a capacidade do agente de, após a infecção, induzir a 

imunidade no hospedeiro.  

E. É a capacidade de um agente se reproduzir no hospedeiro 

infectado. 

 

23- Podem ocasionar desmame precoce, EXCETO: 

 

A. Início tardio da mamada. 

B. Ausência de alojamento conjunto. 

C. Aleitamento exclusivo. 

D. Introdução de fórmulas. 

E. Mitos e crenças a respeito da amamentação. 

 

24- Um caso diarreia acompanhada por muco e sangue sugere: 

 

A. Giardíase 

B. Teníase 

C. Amebíase 

D. Ancilostomíase 

E. Esquitossomose 

 

25- Indique qual das alternativas abaixo NÃO se classifica 

como orientações para o controle dos mamilos machucados: 

 

A. Diminuir o tempo de amamentação em cada seio. 

B. Iniciar pelo lado não sensível. 

C. Permitir períodos de amamentação mais frequentes e 

mais curtos. 

D. Sugere posições alternadas para variar as preensões do 

bebê. 

E. Utilizar hidratante sempre nos seis, principalmente antes 

e após a mamada. 
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26- São características do desenvolvimento pessoal e social da 

criança entre 1 ano a 3 anos e meio, EXCETO: 

 

A. Estabelece autocontrole, tomada de decisão, 

independência própria. 

B. Extremamente curiosa, a criança prefere fazer as coisas 

de forma independente. 

C. Demonstra independência por meio do negativismo. 

D. Aprende sobre as palavras por meio dos sentidos. 

E. A relação com os amigos é importante. 

 

27- As equipes de Saúde da Família trabalham com carga 

horária de: 

 

A. Quatro horas diárias. 

B. Cinco horas diárias. 

C. Seis horas diárias. 

D. Oito horas diárias. 

E. Dois plantões de 12 horas semanais. 

 

28- Essa é a história natural das doenças. ,que, na ausência da 

interferência médica, pode ser subdividida em quatro fases que 

NÃO inclui: 

 

A. Fase inicial ou de susceptibilidade. 

B. Fase patológica pré-clínica. 

C. Fase clínica. 

D. Fase de incapacidade residual. 

E. Fase de reincidência. 

 

29- As conseqüências da poluição/ contaminação da água estão 

citadas abaixo, sobre elas é INCORRETO afirmar: 

 

A. Doenças (homens e animais aquáticos). 

B. Morte de peixes e organismos aquáticos (por aumento do 

oxigênio dissolvido na água). 

C. Prejuízos econômicos (propriedades e atividades 

comerciais e industriais). 

D. Proliferação de algas (excesso de nutrientes). 

E. Alteração da qualidade das águas balneárias (prejuízo 

para prática de esportes). 

 

30- Observando as patologias abaixo indique: 

 

I. Rubéola 

II. Caxumba 

III. Sarampo 

IV. Malária 

V. Varicela 

VI. Herpes-zoster 

VII. Dengue 

VIII. Febre tifóide 

 

A alternativa em que o mesmo agente etiológico provoca as 

doenças citadas: 

 

A. IV, VII e VIII. 

B. V e VI. 

C. I e III. 

D. II e VIII. 

E. II e VI. 

31- Uma vez no domicílio, a puérpera e o recém-nascido devem 

receber a visita do ACS nas primeiras 24 horas após a alta, com 

o objetivo de, EXCETO: 

 

A. Verificar condições gerais da criança e da mãe, como 

aferir a pressão arterial, temperatura corporal e sinais 

vitais de ambas. 

B. Avaliar as condições de higiene. 

C. Avaliar a existência de situações de risco. 

D. Orientar a mãe sobre a consulta do puerpério. 

E. Orientar a mãe sobre a importância do acompanhamento 

da saúde da criança. 

 

32- Referente à dieta alimentar na terceira idade é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. As refeições coloridas, além de um visual bonito e 

apetitoso, garantem o consumo de todos os nutrientes que 

o corpo precisa para viver em harmonia. 

B. Dar preferência às frutas frescas e hortaliças cruas ou 

ligeiramente cozidas em pouca água ou feitas no vapor, a 

fim de preservar vitaminas, minerais e fibras. 

C. Evitar refeições volumosas. Fracionar a alimentação em 

5 a 6 pequenas refeições ao longo do dia. 

D. Na escolha das carnes, dar preferência aos peixes, carnes 

magras e aves sem pele, que são ricos em proteínas e 

possuem baixo teor de gorduras. 

E. Os miúdos devem ser consumidos ao menos uma vez por 

semana, pois eles são ricos em ferro. 

 

33- São ações importantes para o Desmame, EXCETO: 

 

A. As papas salgadas do bebê devem combinar sabor, cor, 

textura e nutrientes. Elas precisam ser preparadas com 

um tipo de carne, com um ou dois legumes e arroz, que 

pode ser substituído por batata, mandioca ou macarrão. 

B. É importante introduzir apenas um tipo de alimento a 

cada dia, assim, fica mais fácil observar a tolerância a 

cada tipo de alimento. 

C. Os alimentos devem ser preparados e servidos na hora. A 

papa salgada deve ser de preferência liquidificada ou 

passada pela peneira. 

D. Inclua verduras de folha pelo menos três vezes por 

semana. Assim, o bebê aprende a comer esses alimentos, 

fontes de vitaminas e fibras. 

E. Os óleos e o sal também são importantes na alimentação 

infantil, mas devem ser usados com moderação. O açúcar 

também deve ser usado com muita moderação. 

 

34- No desenvolvimento infantil são características do primeiro 

mês vida, EXCETO: 

 

A. Postura flexora dos membros. 

B. Localiza lateralmente a fonte sonora. 

C. Fixa o rosto da mãe ou cuidador. 

D. Produz sons nasais e guturais. 

E. Sucção vigorosa e eficiente. 
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35- As hepatites têm grande importância pelo número de 

indivíduos atingidos e pela possibilidade de complicações das 

formas agudas e crônicas. 

 

Principal via de transmissão da hepatite B: 

 

A. Parenteral. 

B. Sexual. 

C. Vertical. 

D. Usuário de drogas endovenosas. 

E. Oral-Fecal. 

 

36- O ACS deve orientar a população sobre o risco do 

HIV/AIDS, alertando que o vírus não é transmitido das formas 

a seguir, EXCETO: 

 

A. Gravidez, parto ou alimentação mamária, no caso de a 

mãe estar infectada pelo HIV. 

B. Contato com saliva, lágrimas, vómito, fezes ou urina de 

uma pessoa infectada. 

C. Contato de pele não ferida de uma pessoa infectada. 

D. Utilizar a mesma bacia sanitária, água de lavar ou piscina 

de uma pessoa infectada. 

E. Por picada de mosquito que sugou o sangue de alguém 

infectada em intervalo curto de tempo. 

 

37- O Sinal de Romaña é característica da: 

 

A. Leptospirose 

B. Cisticercose 

C. Doença de Chagas 

D. Febre Maculosa 

E. Febre Tifóide 

 

38- A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é 

ocasionada pela ação de um: 

 

A. Besouro 

B. Mariposa 

C. Mosquito 

D. Animais e domésticos 

E. Morcego 

 

39- São atribuições e competência do agente comunitário de 

saúde – ACS na hipertensão arterial e no diabetes mellitus, 

EXCETO: 

 

A. Orientar a comunidade sobre medidas de prevenção para 

diabetes e hipertensão e sobre os fatores de risco para 

doenças cardiovasculares. 

B. Identificar, entre a população de sua micro área, pessoas 

com fatores de risco para diabetes tipo II, ou seja, 

pessoas com idade superior a 30 anos, sedentarismo, 

obesidade, hipertensão, mulheres que tiveram filhos com 

peso ao nascer maior que 4kg e pessoas com história 

familiar de diabetes. 

C. Verificar o comparecimento das pessoas encaminhadas 

às consultas de enfermagem; 

D. Verificar a presença de sintomas de elevação e/ou queda 

de ―açúcar‖ no sangue e encaminhar para consulta extra; 

E. Registrar nas fichas o acompanhamento desses 

indivíduos. 

 

40- São aplicações principais da Epidemiologia, EXCETO: 

 

A. Avaliar a acurácia de testes diagnósticos e de 

instrumentos de mensuração de parâmetros populacionais 

relacionados à saúde (ex. qualidade de vida). 

B. Estudar a carga da doença em uma comunidade: 

incidência, prevalência, hospitalizações, incapacidades, 

distribuição. 

C. Estudar a etiologia ou causa das doenças e seus fatores de 

risco. 

D. Oferecer evidências para a tomada de decisão em saúde 

publica e individual. 

E. Tratar as doenças de maior prevalência em saúde pública. 

 

 


