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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Pode-se considerar como uma interpretação correta do se 

pretendeu representar na pintura: 

 

A. A falta de subjetividade. 

B. Um mundo disforme. 

C. A ausência estética. 

D. A mistura monocromática de cores. 

E. A leveza da natureza. 
 

Leitores sem leitura 

No vácuo de sua elite cultural, Brasil vira uma sociedade de 

letrados sem exercício 

Por Luiz Costa Pereira Junior 

 

O Brasil é uma sociedade de letrados sem leitura. 

Segundo a Câmara Brasileira do Livro, há quase 90 milhões de 

pessoas letradas no Brasil, mas uma parcela grande desse bolo 

simplesmente não lê nada: são 14 milhões de alfabetizados sem 

leitura, todos maiores de 15 anos.   

Esse grupo não é de analfabetos funcionais, o dos que 

aprenderam a escrever ou ler o nome, só isso ou pouco mais. 

Eles representam antes 15% do total de brasileiros capaz de 

entender o que lê. São parte da elite cultural. 

1/3 do leitor da classe A admite ter total falta de prazer com o 

ato de ler. 

1 em 4 pessoas AB dizem que não leem por preguiça ou 

impaciência.  

1 em 4 pessoas com nível superior diz que não gosta de ler, 

nem pega num livro depois dos 19 anos se não for por 

obrigação (em geral, a pedido da escola ou em razão do 

emprego). 

 

Diferenças 

O mercado editorial cresceu nos últimos anos, mas o consumo 

de obras de qualidade se mistura nas estatísticas às de best-

sellers e papel pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas 

ou de autoajuda. 

A demanda por leitura não é consistente o bastante para 

sustentar livrarias por todo o país.  

O país tem hoje 1.800 livrarias, metade no estado de São Paulo, 

cuja capital tem cerca de 200 livrarias. O Rio de Janeiro tem 

umas 150. Acre e Amapá são os que menos têm: três cada. 

É pouco. O Brasil tem 1 livraria para cada 84.500 habitantes. 

Os Estados Unidos tem 1 para 15 mil e os argentinos, 1 para 50 

mil - o que legitimou o mito de que só Buenos Aires teria mais 

livrarias que todo o Brasil (mas lá há não mais de 400). 

Conclusão: o pouco hábito de leitura da elite brasileira é que 

tem se tornado responsável pelo grosso da bobagem editorial 

consumida no país. 

02- Qual das sentenças baixo resume corretamente a ideia 

central do texto? 

 

A. Apesar do crescimento do mercado editorial brasileiro os 

leitores continuam preterindo os Best Sellers em favor 

dos clássicos. 

B. Um grande vácuo de leitores no Brasil aparece entre a 

parcela mais escolarizada do país. 

C. Apesar dos analfabetos funcionais não serem computados 

como leitores, eles entraram na estatística porque 

aprenderam a escrever o nome. 

D. O grupo de leitores possíveis no Brasil só lê por 

exigência profissional. 

E. Dos 90 milhões mais escolarizados, apenas 15% pode ser 

considerado leitor. 

 

03- Nas frases abaixo, retiradas do texto, foram feitas algumas 

alterações. Apenas uma NÃO apresenta problemas de regência 

e/ou concordância de acordo com a norma padrão. Assinale-a: 

 

A. 1/3 do leitor da classe média admitem ter total falta de 

prazer com o ato de ler. 

B. 1 em 4 pessoas AB diz que não leem por preguiça ou 

impaciência. 

C. Eles representam antes 15% do total de brasileiros 

capazes de entender o que leem. 

D. 1 em cada 4 pessoas com nível superior diz que não 

gostam de ler... 

E. É  14 milhões de alfabetizados sem leitura, todos maiores 

de 15 anos. 

 

04- Em: ―se mistura nas estatísticas às de best-sellers e papel 

pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas ou de 

autoajuda‖, identificamos: 

 

A. O emprego do estrangeirismo ‗best- sellers‘  que não 

encontra eco na sociedade pós acordo ortográfico. 

B. Em ‗autoajuda‘, o erro de grafia foi proposital, pois 

objetivou provar que leitores inexperientes não 

reconhecem os fonemas representados por U e L. 

C. ‗Prosa‘ pode ser considerada como um arcaísmo devido à 

crescente adesão das pessoas à comunicação via internet. 

D. ‗Papel pintado‘ é um termo cunhado pelos ilustradores de 

obras literárias e é pouco conhecido por leitores 

contumazes. 

E.  ‗Caça-níquel‘ foi empregado num contexto de 

significação incomum ao seu significado imediato. 

 

05- Sobre  ―o que legitimou o mito de que só Buenos Aires 

teria mais livrarias que todo o Brasil‖, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Só a Argentina tem mais livrarias por mil habitantes do 

que o Brasil. 

B. O fato de a Argentina ter muitas livrarias gerou a crença 

de que sua capital teria mais leitores que o Brasil. 
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C. Mesmo o Brasil possuindo maior número de livrarias, a 

capital portenha, sozinha, tem a fama de abrigar mais 

estabelecimentos do tipo que o nosso país. 

D. A histórica rivalidade entre o nosso país e a Argentina 

deu origem a diversas anedotas, entre elas a de que o 

Brasil todo não venceria o vizinho nem em quantidade de 

livrarias. 

E. Mitos e lendas são uma constante nos lugares mais 

remotos e não seria diferente naqueles que demarcam as 

regiões fronteiriças entre o Brasil e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- O humor da charge surge: 

 

A. Da resposta inesperada. 

B. Da ironia proposital. 

C. Do preconceito linguístico. 

D. Da reforma ortográfica. 

E. Do traço do artista. 

 

07- Em qual dos trechos NÃO haveria necessidade de emprego 

do hífen de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. ―Eu sou a Moça-Fantasma. 

O meu nome era Maria, 

Maria-Que-Morreu-Antes.‖( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

B. ―Em novembro chegaram os signos. 

O céu nebuloso não filtrava 

estrelas anunciantes 

nem os bronzes de São José junto ao Palácio 

Tiradentes 

tangiam a boa-nova.‖ ( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

C. ―gêmeos todos ali, te levarão  

a uma aventura só — macia, mansa —  

e hás de ser sempre um homem caminhando  

ao encontro da amada, a já bem-vinda  

mas, porque amada, segue a cada instante  

chegando — como noiva para as bodas.‖ (Thiago de 

Mello) 

 

D. ―Sofrendo, o semi-árido 

Sem poder a quem recorrer, 

Vivendo passando sede 

Pensando como sobreviver‖ (Luciêde de Jesus Silva) 

E. ―Música é Poesia 

Se a poesia não existisse 

As borboletas não sairiam do casulo 

O zero seria nulo 

As flores perderiam seus odores 

O arco-íris não teria sete cores 

E nem haveria o sol na lua 

Se a poesia não existisse‖ (Tico Santa Cruz) 

 

08- Qual dos trechos abaixo a relação entre ocorrência de crase 

e emprego, ou não, do acento grave NÃO foi respeitada? 

 

A. Mesclar o antigo com o novo é algo que sempre traz 

resultados surpreendentes, e a simplicidade do 

projeto Museum of Selfies não tira nem um pouco a sua 

graça. 

B. A ideia é da designer e profissional de marketing Olivia 

Muus, que fez o experimento em uma visita à uma 

galeria de Copenhagem e gostou do resultado. 

C. A brincadeira, que inclui um iPhone, uma mão e a 

pintura de um retrato rapidamente virou uma série, 

apelidada de Museum of Selfies. 

D. ―Eu tirei uma foto apenas por diversão, e gostei de ver 

como algo tão simples podia mudar a característica da 

imagem, dando um novo significado à expressão do rosto 

do retrato‖, explica ela. 

E. O bacana é que o projeto aceita colaborações de quem se 

dispuser a criar uma versão de selfie de museu – basta 

encaminhar a foto paramusemofselfies@gmail.com 

 

Galanteio de Putin a primeira-dama chinesa é censurado 

em Pequim 

 
  O movimento ocorreu enquanto o presidente chinês, Xi 

Jinping, estava distraído conversando com o presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama. Após um breve bate-papo com 

Peng, Putin levantou-se rapidamente, pegou um xale e 

envolveu-o em torno dos ombros da primeira-dama. Ela sorriu 

graciosamente, agradeceu, e sentou-se, mas um pouco mais 

tarde entregou o artigo para um assistente. 

A emissora estatal China Central Television (CCTV) flagrou o 

momento e o comentarista da TV relatou o gesto cavalheiresco 

de Putin. As principais agências de notícias chinesas 

rapidamente publicaram o vídeo, que também começou a 

circular na mídia social do país. A ocasião ainda gerou uma 

hashtag #PutindáseucasadoaPengLiyuan no Weibo, uma 

espécie de Twitter da China. No entanto, poucas horas depois 

da divulgação do filme, ele foi censurado. 

A mídia estatal chinesa controla rigidamente a reputação dos 

dirigentes superiores do governo. Inclusive, os nomes dos 

principais líderes da China são muitas vezes alguns dos termos 

mais fortemente censurados na mídia social chinesa. 

Além disso, a campanha anticorrupção arrebatadora do atual 

presidente aponta a infidelidade como um sinal e um sintoma 

de suborno. E dado os crescentes laços econômicos e militares 

da China com a Rússia, qualquer comportamento não 

apropriado, é certamente estritamente proibido no país.  

 
( O Globo 11/11/2014 9:06) 

 

http://museumofselfies.tumblr.com/
mailto:musemofselfies@gmail.com
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09- Em qual dos períodos a seguir o verbo ‗envolver‘ tem o mesmo sentido 

que na notícia? 

 

A. ―Cisco: toda conversa envolve o negócio.‖ ( Felipe 

Dreher) 

B. ―Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu 

os quisesse intermináveis. mas, desejei penteá-los por 

todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que 

pudessem envolver o infinito por um número inominável 

de vezes.‖ (Machado de Assis) 

C. ―Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os jacarés, 

elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de Deus ali 

reunido, envolvidos na sinfonia improvisada no meio das 

árvores. Até que o músico, sempre tocando, abriu a 

última jaula do último animal - um tigre.‖ (Millôr 

Fernandes) 

D. ― e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e 

o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar 

para eles na estalagem.‖ (Lucas2:7) 

E.  

 

10- A ideia expressa em ―mas um pouco mais tarde entregou o 

artigo para um assistente‖ e sua relação com as demais orações 

do período é: 

 

A. A da quebra de uma expectativa. 

B. De negação do afirmado anteriormente. 

C. De um incidente sem importância. 

D. Da explicação do que foi levantado. 

E. De uma sequência de fatos cotidianos. 

 

11- A ‗censura‘ foi aplicada: 

 

A. Por causa do recente enfoque dado às relações entre os 

dois países envolvidos no incidente diplomático em 

questão. 

B. Porque ficou evidente a distração do dirigente chinês em 

relação à esposa, o que é imperdoável na cultura daquele 

país. 

C. Devido a uma campanha nacional que não permite que 

haja citações sobre dirigentes do governo na internet. 

D. Pela repercussão baseada na visão que os chineses têm em relação a 

interações públicas entre homens e mulheres. 

E. Fundamentada na crença de que há uma estreita relação entre 

infidelidades e corrupção na China. 

 

12- Uma informação verdadeira que se pode depreender do texto é: 

 

A. Um dos sinais de envolvimento amoroso é a troca de xales. 

B. Na China, a corrupção de agentes políticos se estende até as esposas 

dos mais altos dirigentes. 

C. A emissora estatal chinesa costuma focar em situações inusitadas ao 

fazer transmissão de eventos. 

D. O Weibo é especializado em criar hashtags com conteúdo político. 

E. O governo chinês possui grande controle da internet. 

13- Em: ―que também começou a circular na mídia social do 

país‖, o pronome relativo faz referência a qual termo 

antecedente? 

 

A. Principais 

B. Agências de notícias 

C. Vídeo 

D. Circular 

E. Mídia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Podemos afirmar que na charge: 

 

A. A visão estereotipada das variantes regionais produziu o efeito de 

humor. 

B. A caracterização das personagens não condiz com a objetividade dos 

balões de fala. 

C. É um exemplo de que o preconceito com o diferente é comum em 

todas as regiões. 

D. Mostra que as divisões regionais brasileiras surgiram do preconceito 

linguístico. 

E. Pode servir como base para a análise das diferenças sócio culturais 

brasileiras geradas pelo acesso restrito à educação formal. 

 

15- Em qual dos trechos a seguir houve desvio da norma padrão na grafia de 

um vocábulo? 

 

A. O suspeito só não conseguiu matar a mãe de sua filha, 

porque o dono do bar interveio e o segurou. O homem 

ficou imobilizado até a chegada da polícia. 

B. É plaxe dos parlamentares assinar presença em uma 

comissão para garantir quórum e deixar o plenário para 

participar de outras atividades. 

C. Atlético-PR e Santos empatam jogo de 

pouca pretensão em Curitiba. 

D. Com intuito de chamar atenção para sua mais recente 

linha de dispositivos móveis, a Sony resolveu 

disponibilizar três filmes gratuitos. 

E. Segundo os médicos, problemas como rinite, sinusite e 

uma simples gripe são causas possíveis de perda ou 

redução do olfato. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- De acordo com a Classificação dos resíduos de saúde pelo 

RDC nº 306 de 07/12/2004, Quaisquer materiais resultantes de 

atividades humanas que contenham radionuclídeos em 

quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas 

normas do CNEN (Conselho Nacional de Energia Nuclear) e 

para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista, são 

classificadas como do: 

 

A. GRUPO A 

B. GRUPO B 

C. GRUPO C 

D. GRUPO D 

E. GRUPO E 

 

17- Dentre os antígenos mais usados com fins diagnósticos, 

baseados na pesquisa da sensibilidade tipo tuberculínea (reação 

tardia) figuram, os seguintes, EXCETO: 

 

A. Lepromina 

B. Tricofitina 

C. Oidiomicina 

D. Antígeno de Frei 

E. Suspenção de Streptococcus 

 

18- Segundo normas da Secretaria Nacional de Vigilância 

Sanitáriaa, um dos critérios para a interpretação do Western 

blot no diagnóstico da infecção por HIV é a amostra reagente 

com presençã de duas bandas dentre as, EXCETO: 

 

A. GP120 

B. GP160 

C. GP41 

D. GP55 

E. GP24 

 

 19- Para a dosagem de glicose são necessários: 

 

A. 0,3 ml 

B. 0,8 ml 

C. 1,0 ml 

D. 1,5ml 

E. 2,0ml 

 

20- Algumas dosagens são processadas em sangue arterial em 

volume não possível de se obter pela punção digital, tornando 

necessária a punção da artéria. Após a colheita com todos os 

cuidados recomendados, deve-se retirar a agulha e comprimir 

firmemente o local da punção. Em pacientes que não sejam 

hipertensos ou não estejam em uso de anticoagulantes esse 

tempo deve ser durante, no mínimo: 

 

A. 1 minuto. 

B. 2 minutos. 

C. 5 minutos. 

D. 10 minutos. 

E. 15 minutos. 

 

 

 

21- Para a realização do Método de Folin é utilizado: 
 

A. Solução de tungstato-sulfato de sódio. 

B. Tiomicarbazina a 0,5%. 

C. Diacetilmonoxima a 2,5%. 

D. Cloreto férrico. 

E. Padrões de uréia. 

 

22- Na dosagem do ácido úrico pelo método de Caraway 

utilizam-se dois tubos de ensaio, um com soro (S) o outro com 

prova em braço (B). Neste ultimo tem-se: 
 

A. 5 ml filtrado, 5ml de água destilada, 1ml de carbonato de 

sódio, ácido fosfotúngstico. 

B. 1 ml filtrado, 5ml de água destilada, 1ml de carbonato de 

sódio, ácido fosfotúngstico. 

C. Não há filtrado, 5ml de água destilada, 1ml de carbonato 

de sódio, Não há ácido fosfotúngstico. 

D. Não há filtrado, 5ml de água destilada, 1ml de carbonato 

de sódio, ácido fosfotúngstico. 

E. 1ml filtrado, 4ml de água destilada, 2ml de carbonato de 

sódio, ácido fosfotúngstico. 

 

23- São materiais necessários para a dosagem das 

transaminases pelo Método de Reitman e Frankel Modificado, 

EXCETO: 
 

A. Pipetas volumétricas de 1, de 5 e de 10 ml. 

B. Pipetas graduadas de 0,2, de 2 e de 10ml. 

C. Microbureta graduada de 0,01ml. 

D. Balão graduado de 50 ml. 

E. Tubos de ensaio. 

 

24- Na dosagem de bilirrubina pelo Método de Powel utiliza-se 

o ácido clorídrico a: 
 

A. 0,5%. 

B. 1,5%. 

C. 2,5%. 

D. 4,0%. 

E. Não se utiliza o ácido clorídrico. 

 

25- Para determinar o teor de gordura fecal recomenda-se: 

 

A. Reação do Guáiaco. 

B. Reação da Benzidina. 

C. Método Feigl. 

D. Método Van de Kamer, Wuinink, Tem e Weyers (1949). 

E. Reação Meyer-Johannessen. 

 

26- As etapas da técnica do Método de Neisser estão descritas 

nas alternativas abaixo. Sobre estas é INCORRETO afirmar: 

 

A. Fazer os esfregaços e fixar pelo modo usual. 

B. Corar durante 30 segundos com uma mistura de duas 

partes da solução A (azul-de-metileno, álcool absoluto, 

ácido acético glacial, água destilada) e uma da solução B 

(cristal violeta, álcool absoluto e água destilada). 

C. Lavar em água. 

D. Corar durante 30 segundos com vesuvina a 1% ou com 

crisoidina a 0,5%. 

E. Lavar e secar. 
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27- Em preparação corada pelo método original de Ziehl-

Neelsen, os bacilos de Koch aparecem como: 

 

A. Bastonetes azul, densos, contrastando com fundo 

vermelho e comprimento médio de 3 a 4µm. 

B. Bastonetes azul, delgados, contrastando com fundo 

vermelho e comprimento médio de 3 a 4µm. 

C. Bastonetes vermelhos, densos, contrastando com fundo 

azul e comprimento médio de 3 a 4µm. 

D. Bastonetes vermelhos, delgados, contrastando com fundo 

azul e comprimento médio de 3 a 4µm. 

E. Bastonetes vermelhos, densos, contrastando com fundo 

azul e comprimento médio de 4 a 6µm. 

  

28- São característicos do líquido sinovial no exame 

macroscópico: 
 

I. Aspectos: o líquido sinovial normal é de aspecto 

transparente e geralmente encerra pequenos flocos. 

II. Cor: de coloração clara ou amarelo-clara. Se for 

avermelhado, atentar para a possibilidade de mistura 

sanguínea no ato de punção. 

III. Volume: em condições normais, o volume do líquido 

sinovial no joelho oscila de 0,4 a 10ml; em derrames 

patológicos pode variar de 0,1 a 240ml. 

IV. Viscosidade: a viscosidade do líquido sinovial será 

pesquisada por inclinação do tubo que contenha 

pequeno volume do líquido, observando-se seu 

deslocamento. 
 

Estão CORRETAS: 

 

A. I e III. 

B. II e IV. 

C. I e IV. 

D. II, III, IV. 

E. I, II, III, IV. 

 

29- Para o diagnóstico da otite média crônica, tem como achado 

em seu diagnóstico utilizando o exsudato do ouvido, EXCETO: 

 

A. Estafilococo 

B. Estreptococo 

C. Bacilo de Friedländer 

D. Colibacilo 

E. Bacilo pioxiânico 

 

30- É utilizado para o diagnóstico precoce da gravidez: 

 

A. Prova de Prausnitz-Küstner 

B. Método de Wide e Gemzell 

C. Método de Huang 

D. Reação de Kolmer 

E. Método de Singer 

 

31- A Cromatografia Iônica é usada para fracionar: 

 

A. Peptídeos 

B. Aminoácidos 

C. Hemoglobinas 

D. Hemoglobina glicada 

E. Glicose 

32- São cuidados que devem ser tomados para o teste do tempo 

de tromboplastina parcial ativada, EXCETO: 

 

A. Evitar o garroteamento prolongado de modo a evitar a 

possibilidade de hemólise e aspiração de líquidos tissular 

durante a coleta. 

B. Amostras provenientes de coletas traumáticas, ou aquelas 

em que se observa a presença da coágulos são inviáveis 

para utilização e devem ser desprezadas. 

C. A amostra coletada deve ser levada à centrifugação no 

menor tempo possível, não devendo exceder o tempo de 

1 hora. 

D. A amostra deve ser centrifugada a 3000 rpm por 10 

minutos. 

E. Após a centrifugação deve ser utilizada no máximo até 8 

horas, desde que mantida sob refrigeração. 

 

33- Método de esterilização por calor úmido: 

 

A. Flambagem 

B. Autoclavação 

C. Incineração 

D. Estufa 

E. Uso do permanganato de potássio  

 

34- Sobre o formaldeído é INCORRETO afirmar: 

 

A. É pouco ativo a temperaturas superiores a 30
0
C. 

B. Em processo de desinfecção ou esterilização possui 

desvantagens, pois tem baixo poder de penetração, 

distribuição e alta toxicidade que restringem seu uso. 

C. O tempo de exposição deve seguir orientação do 

fabricante: para desinfecção utiliza-se solução 4% 

volume-volume (v/v) por trinta minutos. Para 

esterilização o tempo mínimo é de 18 horas. 

D. Além da forma líquida, existem os polímeros sólidos do 

formaldeído, o paraformaldeído. 

E. Na forma de pastilhas, para esterilização necessita-se de 

concentração de 3%, estufa pré-aquecida a 50
o
C, em 

tempo de 4 horas e umidade relativa de 100%. 

 

35- Utilizado para Provas de Estirilização: 

 

A. Meio com Bile 

B. Meio de Brewer 

C. Caldo Cerebroglicosado 

D. Agar-Infusão de Fígado 

E. Meio de Bordet-Gengou 

 

36- São as principais provas empregadas para a pesquisa dos 

anticorpos Anti-Rh bloqueadores ou incompletos, no soro 

sanguíneo, EXCETO: 

 

A. Prova de bloqueio, de Wiener. 

B. Provas de meio albuminoso. 

C. Prova em meio salino. 

D. Prova de Coombs, Mourant e Race. 

E. Provas de glóbulos tripsinizados. 
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37- O teste de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA) deve 

ser sempre realizado na avaliação principalmente das seguintes 

bactérias, EXCETO: 

 

A. Neisseria meningitidis 

B. Streptococcus pyogenes  

C. Haemophilus influenzae 

D. Complexo Burkholderia cepacia 

E. Stenotrophomonas maltophilia 

 

38- São enzimas utilizadas no diagnóstico do Infarto agudo do 

miocárdio, EXCETO: 

 

A. CK 

B. CK-MB 

C. LDH 

D. PTH 

E. Troponina 

 

39- Segundo a ANVISA, uma sala de coleta deve ter pelo 

menos: 

 

A. 2,8 m
2
 

B. 3,0 m
2
 

C. 3,2 m
2
 

D. 3,6 m
2
 

E. 4,0 m
2
 

 

40- O tubo com aditivo VHS tem a tampa da cor: 

 

A. Azul 

B. Amarela 

C. Verde 

D. Preta 

E. Cinza 

 

 


