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20 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

__ O meu nome é Severino,  

Não tenho outro de pia. 

Como há muitos Severinos, 

que é santo de romaria, 

deram então de me chamar 

Severino de Maria; 

como há muitos Severinos 

com mães chamadas Maria, 

fiquei sendo o da Maria 

do finado Zacarias. 

(...) 

E se somos Severinos 

iguais em tudo na vida, 

morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte 

de fome um pouco por dia 

(João Cabral de Melo Neto) 

 

01- O poema narra: 

 

A. A história de Severino que se apresenta ao leitor 

explicando sua origem e seu lugar social. 

B. A trajetória de um homem chamado Severino que se 

destaca por ser diferente dos outros que conhecemos. 

C. A morte de um homem chamado Severino. 

D. As várias maneiras pelas quais homens nordestinos 

chamados Severino morreram naquele lugar. 

E. A história de homens que morreram de velhice.  

 

02- __ O meu nome é Severino,  

Não tenho outro de pia. 

Nos versos acima, „de pia‟ significa: 

 

A. De vida 

B. De nome 

C. De batismo 

D. De pai 

E. De mãe 

 

03- Em qual das alternativas abaixo o sentido dos versos NÃO 

foi alterado pela introdução de um termo: 

 

A. morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte 

nunca de fome um pouco por dia 

  

B. morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte 

e não de fome um pouco por dia 

 

C. morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte 

sem fome um pouco por dia 

 

D. morremos de morte igual, 

              mesma morte severina: 

              que é a morte de que se morre 

              de velhice antes dos trinta, 

              de emboscada antes dos vinte 

               jamais de fome um pouco por dia 

 

E. morremos de morte igual, 

              mesma morte severina: 

              que é a morte de que se morre 

              de velhice antes dos trinta, 

              de emboscada antes dos vinte 

              ou de fome um pouco por dia 

 

04- Em qual das alternativas abaixo, a manchete NÃO possui 

nenhuma palavra com erro de grafia? 

 

A. “Com apresentação de Ana Paula Farias, A Bahia 

que Agente Gosta ficou na vice-liderança consolidada 

com 4% de audiência, share de 14%.” 

B. “Não se pode descartar concerteza a saída da Grécia da 

zona do euro.” 

C. “Quem se aposentar apartir de agora terá uma alternativa 

para escapar do fator previdenciário.” 

D. “Um homem chegou ao local como se fosse um cliente 

e, derrepente, levanta a camisa e mostra uma arma à 

atendente.” 

E. “Poste cai em cima de ônibus após acidente na Zona 

Leste de São Paulo.” 

 

Sustentabilidade é o conceito-chave se quisermos construir um 

planetaTerra onde haja qualidade de vida e preservação do 

meio ambiente. O termo significa a maneira de organizar a 

sociedade e as pessoas de forma que suas necessidades sejam 

supridas sem prejuízos ao meio ambiente e às outras espécies 

de seres vivos. 

O mais interessante é que não é uma meta difícil de ser 

alcançada,  basta apenas ter boa vontade, organização  

e deixar de pensar apenas em nós mesmos, lembrando que em 

nosso planeta há bilhões de pessoas, muitas  

delas em condições de vida lamentáveis e que pequenas ações 

podem dar grandes resultados, mesmo que isso seja a longo 

prazo.  

 

Essas ações abrangem vários níveis de organização, desde a 

vizinhança local até o planeta como um todo. 

Muitas empresas e profissionais de diversas áreas já estão 

buscando e desenvolvendo soluções sustentáveis, como 

exemplo: 

O envolvimento da população 

É lógico que para que a ideia de sustentabilidade tenha sucesso, 

a população deve ter responsabilidade e envolvimento com as 

questões ambientais. É preciso que cada um comece a fazer a 

http://www.smartkids.com.br/especiais/sustentabilidade.html#560182
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sua parte, a partir do que é possível, mas tendo sempre visão de 

futuro, do que pode ser melhorado. 

Várias pessoas e sociedades já estão mais próximas desse 

conceito e não se arrependeram de promover a mudança de 

hábitos, como por exemplo, trocar as sacolas plásticas por 

sacolas permanentes, não abrir mão da reciclagem de lixo, 

evitar usar veículos particulares, partindo para os públicos que 

não poluem o ambiente, etc. (Smart Kids) 

 

05- O autor do texto procura convencer o leitor a partir: 

 

A. Da comoção 

B. Da dúvida 

C. Da argumentação  

D. Da opinião 

E. Do desfecho surpreendente 

 

06- O texto apresenta a sustentabilidade como: 

 

A. A solução para que as pessoas parem de usar as sacolas 

permanentemente. 

B. O meio principal pelo qual podemos encontrar estratégias 

eficazes de preservar o ambiente. 

C. A única maneira de salvar as espécies em extinção. 

D. Um jeito simples de se conseguir reorganizar o planeta de 

modo que todos usufruam dos recursos naturais sem que 

eles sejam renovados. 

E. Um sinônimo de boa vontade, pois só com ela poderemos 

mudar o mundo e nos sustentarmos sem a necessidade de 

sacrifícios nem renúncias por parte da população. 

 

07- Em qual das alternativas o vocábulo sublinhado foi 

substituído pela palavra indicada, corretamente, sem prejuízo 

do sentido do texto: 

 

A. “construir um planeta onde haja qualidade de vida e 

preservação do meio ambiente.” 

PROTEÇÃO 

B. “O termo significa a maneira de organizar a sociedade e 

as pessoas de forma que suas necessidades sejam 

supridas sem prejuízos ao meio ambiente e às outras 

espécies de seres vivos. 

DEBANDADAS 

C. “O mais interessante é que não é uma meta difícil de ser 

alcançada...” 

FARSA 

D. “em nosso planeta há bilhões de pessoas, muitas delas em 

condições de vida lamentáveis” 

ESTIMÁVEIS 

E. “Essas ações abrangem vários níveis de organização” 

EXCETUAM 

 

08- Quanto à significação, os substantivos podem ser comuns, 

próprios, abstratos, concretos e coletivos. Em qual das 

alternativas abaixo o substantivo  retirado do texto está 

INCORRETAMENTE relacionado ao que representa? 

 

A. Terra - representa apenas um ser da mesma espécie 

B. Vontade - representa um sentimento. 

C. Planeta - representa todos os seres da mesma espécie. 

D. Pessoas - representa uma ação 

E. População - representa um grupo de seres da mesma 

espécie 

 

09- Formam o plural da mesma forma que „sustentável‟: 

 

A. Canal e farol 

B. Leão e visão 

C. Perfil e pólen 

D. Paz e grão 

E. Junior e carretel 

 

10- Em qual dos trechos retirados do texto há uma verbo no 

tempo presente e outro no tempo passado, respectivamente: 

 

A. “Sustentabilidade é o conceito-chave se quisermos 

construir um planetaTerra onde haja qualidade de vida e 

preservação do meio ambiente.” 

B. “O mais interessante é que não é uma meta difícil de ser 

alcançada...” 

C. “lembrando que em nosso planeta há bilhões de 

pessoas...” 

D. “É lógico que para que a ideia de sustentabilidade tenha 

sucesso, a população deve ter responsabilidade” 

E. “Várias pessoas e sociedades já estão mais próximas 

desse conceito e não se arrependeram de promover a 

mudança de hábitos...” 

 

11- Assinale a alternativa correta quanto as palavras acentuadas 

retiradas do texto e suas respectivas regras: 

 

A. „espécies‟ – paroxítona terminada em ditongo 

decrescente 

B. „prejuízos‟ – hiato com vogal I e U tônicas 

C. „difícil‟ -  oxítona terminada em IL 

D. „já‟ – monossílabo tônico 

E. „lógico‟ – paroxítona terminada em O 

 

12- Em qual das frases a seguir, a palavra sublinhada dá a ideia 

de lugar: 

 

A. “se eu considerar que uma situação é desesperadora, já 

estarei derrotado desde o início.” 

B. “Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre.” 

C. “Continue sem desânimo, porque você é o único 

responsável por seus atos.” 

D. “Se tiver que discutir, faça-o com serenidade.” 

E. “Não duvide do poder da bondade, embora pareça que 

tudo está contra você.” 

 

Tomara 

Que você volte depressa 

Que você não se despeça 

Nunca mais do meu carinho 

E chore, se arrependa 

E pense muito 

Que é melhor se sofrer junto 

Que viver feliz sozinho 

 

Tomara  

Que a tristeza te convença 

Que a saudade não compensa 
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E que a ausência não dá paz 

E o verdadeiro amor de quem se ama 

Tece a mesma antiga trama 

Que não se desfaz 

 

E a coisa mais divina 

Que há no mundo 

É viver cada segundo 

Como nunca mais... (Vinícius de Moraes) 

 

13- No poema, o eu-lírico: 

 

A. Sofre, pois a amada se foi e ele tem certeza de que ela 

não voltará. 

B. Chora e está arrependido por ter permitido o afastamento 

da amada. 

C. Chega à conclusão de que não deveria ter saído do 

convívio de quem ama. 

D. Apela para o divino para que quem lhe ama apareça ao 

menos um segundo. 

E. Torce para que a amada volte e não se convença de que a 

distância é a melhor saída para os dois. 

 

14- No poema, a palavra „tomara‟ vem repetida e introduz duas 

estrofes. Qual sentimento do eu-lírico ela revela: 

 

A. Dúvida 

B. Desejo 

C. Tristeza 

D. Solidão 

E. Pressa 

 

15- Acerca das palavras empregadas no texto e seu significado, 

assinale a alternativa correta: 

 

A. „depressa‟ -  modificou o verbo „voltar‟ com a ideia de 

tempo. 

B. „despeça‟ – é verbo e expressa uma situação hipotética 

imaginada pelo eu-lírico. 

C. „carinho‟ – é um adjetivo e caracteriza „meu‟. 

D. „Sozinho‟- é um substantivo e necessita da existência de 

outro para se concretizar. 

E. „e‟ – é uma forma do verbo „ser‟. 

 

16- Em qual dos períodos a seguir „segundo‟ tem o mesmo 

sentido que em „É viver cada segundo‟? 

 

A. “Operário cai do segundo andar de prédio na Praia do 

Canto, em Vitória.” 

B. “Record sondou Xuxa por 1 ano e meio, segundo a 

própria apresentadora.” 

C. “Deixou algo aqui, e pouco encontro 

Seus sinais 

Menos de um segundo e eu já perco o ar” 

D. “__Em primeiro lugar, o banheiro já está cheio. Em 

segundo lugar, você não é fadinha, é caçador.” 

E. E segundo todos os funcionários, inclusive os mais 

antigos, a prática era comum naquela repartição pública. 

 

 

17- Leia o texto e assinale a alternativa cujas palavras 

completam corretamente suas lacunas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. A - às- às - a - há - a 

B. À - às - às - há - a - a 

C. À - as - as - a- à- há 

D. A - as - as- há - há- a 

E. A - às - às- à- há - a 

 

18- Para dar o tom humorístico ao texto, o autor usa o recurso: 

 

A. Da vingança 

B. Da ironia 

C. Do suspense 

D. Do sofrimento  

E. Da coesão 

 

19- Foram observadas as regras de concordância apenas em: 

 

A. A multidão gritaram o tempo todo da partida. 

B. Dessa vez, fomos nós quem resolveu a questão. 

C. É certo que não dar pra todos irem na primeira viagem. 

D. Haviam várias pessoas esperando a saída do resultado do 

concurso. 

E. Ela foi uma das que chegaram antes. 

 

20- O verbo foi corretamente flexionado em: 

 

A. Todas as vezes em que visto roupas pretas, sôo bastante. 

B. Só poço dizer que estudei bastante para esse concurso. 

C. Não é normal que eu não caiba mais nessas roupas. 

D. Sempre que passo naquela árvore, mido minha altura 

como no tempo de criança. 

E. Era naquele curso que todos ponhavam sua esperança. 

 

 

 

 

Minha mulher e eu temos o segredo para 

fazer um casamento durar: 

Duas vezes por semana, vamos __ um ótimo 

restaurante, com uma comida gostosa, uma 

boa bebida e um bom companheirismo. Ela 

vai __ terças e eu __ quintas. 

Eu levo minha mulher__ todos os lugares, 

mas ela sempre acha o caminho de volta. 

Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no 

nosso aniversário de casamento “em algum 

lugar que eu não tenha ido lá ___ muito 

tempo!” Então, sugeri a cozinha. 

Nós sempre andamos de mãos dadas... Se eu 

soltar, ela vai às compras! 

Lembrem-se: casamento é__ causa número 1 

para o divórcio. 

 (Luis Fernando Veríssimo) 
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20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

21- Estão entre as principais orientações para o público 

adolescente, segundo as Estratégias de Saúde da Família, 

EXCETO: 

 

A. Esquema vacinal. 

B. Problemas de saúde (manchas de pele, tosse, pressão alta, 

diabetes). 

C. Violência e acidentes. 

D. Riscos no trânsito. 

E. Saúde bucal. 

 

22 - A alimentação está diretamente ligada à saúde dos seres. 

Desta forma, como estratégia de combate à doença da 

população é importante orientá-la sobre uma alimentação 

saudável. Logo, são orientações que devem ser feitas aos 

adultos, EXCETO: 

 

A. Fazer, no máximo, 3 refeições (café da manhã, almoço e 

jantar) e um lanche por dia.  

B. Incluir diariamente seis porções do grupo de cereais 

(arroz, milho, trigo, pães e massas), tubérculos, como as 

batatas, e raízes, como a mandioca/macaxeira/aipim, nas 

refeições. 

C. Comer diariamente pelo menos três porções de legumes e 

verduras como parte das refeições e três porções ou mais 

de frutas nas sobremesas e lanches. 

D. Diminuir a quantidade de sal na comida e retirar o saleiro 

da mesa. Evitar consumir alimentos industrializados com 

muito sal (sódio) como hambúrguer, charque, salsicha, 

linguiça, presunto, salgadinhos, conservas de vegetais, 

sopas, molhos e temperos prontos.  

E. Praticar pelo menos 30 minutos de atividade física todos 

os dias. 

 

23 - A criança tem a primeira dentição completa geralmente 

aos: 

 

A. 10 meses. 

B. 12 meses. 

C. Dois anos. 

D. Três anos. 

E. Cinco anos. 

  

24 - É uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo 

se espalhar por um ou mais continentes, ou por todo o mundo, 

causando inúmeras mortes, podendo dizimar a população de 

comunidades, cidades ou regiões inteiras. 

 

A. Endemia 

B. Edemia 

C. Epidemiologia 

D. Londemia 

E. Pandemia 

 

25 - São vantagens do trabalho em equipe, EXCETO: 

 

A. Melhora a produtividade.  

B. Reduz desperdício.  

C. Menor grau de comprometimento.  

D. Pré-disposição para a polivalência (rotação dos 

membros). 

E. Maior suporte aos membros das equipes.  

 

26 - São ações do agente comunitário de saúde (ACS) na Saúde 

da Família, EXCETO: 

 

A. Realizar planejamentos. 

B. Orientação sobre saúde bucal. 

C. Escutar/acolher o usuário. 

D. Realizar ações de educação em saúde. 

E. Realizar aplicação de larvicidas. 

 

27 - Ocorre pela passagem de parasitas de mulheres infectadas 

pelo Trypanosoma cruzi para seus bebês durante a gestação ou 

o parto. 

 

Esta é a descrição de que tipo de transmissão da Doença de 

Chagas? 

 

A. Vetorial 

B. Transfusional 

C. Vertical 

D. Oral 

E. Acidental 

 

28- Indique a alternativa INCORRETA quanto à febre amarela: 

 

A. Doença febril aguda. 

B. Não contagiosa. 

C. Curta duração (no máximo 12 dias). 

D. Alta morbidade. 

E. Baixa letalidade. 

 

29- A leptospirose é causada por um(a): 

 

A. Bactéria 

B. Vírus 

C. Protozoário 

D. Fungo 

E. Ácaro 

 

30 - Um acidente do tipo foneutrismo é causado por: 

 

A. Serpentes 

B. Escorpiões 

C. Aranhas 

D. Lagartas 

E. Insetos 

 

31 - Bactérias frequentementes encontradas na pele e nas fossas 

nasais de pessoas saudáveis. Entretanto pode provocar doenças, 

que vão desde uma simples infecção até infecções graves: 

 

A. Bacillus cereus. 

B. Clostridium perfringens. 

C. Clostridium botulinum. 

D. Staphylococcus aureus. 

E. Salmonela ssp. 
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32 - A primeira fase do desenvolvimento da sexualidade 

segundo Freud é a: 

 

A. Fálico 

B. Latência 

C. Genital 

D. Oral 

E. Anal 

 

33 - São doenças que podem ser transmitidas pela água 

contaminada, EXCETO: 

 

A. Febre tifoide 

B. Legionelose 

C. Dengue 

D. Hepatite A 

E. Tricuríase 

 

34 - A introdução de alimentos, além do leite materno e em 

circunstâncias normais, na alimentação do bebê é recomendada 

em que idade da criança? 

 

A. Ao nascer. 

B. 3 meses. 

C. 6 meses. 

D. 8 meses. 

E. 12 meses. 

 

35 - No desenvolvimento motor da criança, a pinça digital 

inicia-se geralmente em que período da infância? 

 

A. Logo ao nascer. 

B. Aos 3 meses. 

C. Aos 5 meses. 

D. Aos 8 meses. 

E. Aos 11 meses. 

 

36 – São lixos orgânicos, EXCETO: 

 

A. Casca de ovos. 

B. Palito de dente. 

C. Papel. 

D. Ossos. 

E. Copo de iogurte. 

 

37 – Numa visita domiciliar do agente comunitário de saúde, 

em relação à vacinação de BCG, deve-se orientar para procurar 

uma unidade de saúde as crianças que, EXCETO: 

 

A. Não tiverem a marca (cicatriz) da vacina BCG no braço 

direito, após três meses da aplicação da vacina. 

B. Não tiverem o registro da aplicação de qualquer uma das 

vacinas na Caderneta da Criança. 

C. Tiverem informações sobre aplicações de vacinas que 

não estejam registradas na Caderneta. 

D. Não compareceram no dia agendado pela UBS para a 

vacinação. 

E. Apresentarem qualquer queixa após a aplicação da 

vacina. 

 

38 - Doença Sexualmente Transmissível causada pelo 

Papilomavírus humano (HPV): 

 

A. Cancro mole.  

B. Clamídia. 

C. Gonorreia. 

D. Condiloma acuminado. 

E. Donovanose.  

 

39- É entendida como um conjunto de ações capazes de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Vigilância em Saúde.  

B. Vigilância epidemiológica. 

C. Vigilância sanitária. 

D. Vigilância ambiental em saúde. 

E. Vigilância da saúde do trabalhador. 

 

40- São características sexuais da Primeira Fase da 

Adolescência (12/15 anos), EXCETO: 

 

A. Início das preocupações relativas à identidade de gênero 

(necessidade de pertença ao grupo e identificação com 

“ídolos”). 

B. Início da experimentação sexual (das carícias às relações 

sexuais). 

C. Comportamentos não programados e acompanhados de 

muitas expectativas e da sensação de desafio. 

D. Conforto/desconforto em relação ao corpo e aos 

sentimentos. 

E. Desejo de independência e autonomia – conflitos com os 

adultos. 

 

 

 

http://www.mundoeducacao.com/doencas/febre-tifoide.htm
http://www.aids.gov.br/pagina/cancro-mole
http://www.aids.gov.br/pagina/clamidia-e-gonorreia
http://www.aids.gov.br/pagina/clamidia-e-gonorreia
http://www.aids.gov.br/pagina/donovanose

