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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Fendas 

 

(Mila Fernandes) 

 

Com tantos progressos que existem, 

Moderníssimos, 

Perfeitas estruturas, 

Hábeis movimentos, fendas enormes ainda persistem. 

Onde estão os cientistas? 

Os estudiosos? 

Aqueles que tudo resolvem? 

Com tantos progressos que existem, 

É o ser humano tão atrasado. 

Está sempre preocupado, 

Não sabe cantar 

E tão pouco abraçar. 

É o pó. 

É o lixo. 

São as doenças. Negligência! 

 

01- O texto acima é: 

 

A. Poético 

B. Jornalistico 

C. Informativo 

D. Prosaico 

E. Científico 

 

02- De acordo com o poema, o que significa a palavra „fendas‟? 

 

A. Rachaduras 

B. Defeitos 

C. Olhos 

D. Disfarces 

E. Críticas 

 

03- No verso „Aqueles que tudo resolvem‟, a autora: 

 

A. Admite que há homens superiores. 

B. Critica as pessoas que só resolvem o que querem. 

C. Ironiza a crença do homem de que pode resolver tudo. 

D. Apela para que os homens superiores fechem as fendas. 

E. Metaforiza a condição real do homem de criar seus 

próprios problemas. 

 

04- Qual verso refere-se à poluição? 

 

A. “Onde estão os cientistas?” 

B. “É o ser humano tão atrasado.” 

C. “Não sabe cantar” 

D. “É o lixo.” 

E. “São as doenças.” 

 

05- No texto, a autora: 

 

A. É contrária aos avanços científicos e tecnológicos. 

B. Aponta falhas no progresso material, pois este 

desconsidera o aspecto espiritual. 

C. Nega o desenvolvimento tecnológico, afirmando que o 

mesmo trouxe apenas lixo e doenças. 

D. Elogia a modernidade e se entristece pelos homens 

doentes. 

E. Chama os cientistas e estudiosos para investirem cada 

vez mais no progresso e na modernidade, pois o mundo 

está muito atrasado. 

 

06- Quais palavras completam as frases, respectivamente: 

 

 A cidade está suja por causa da ______do poder 

público. 

 A ciência teve um ___ notável. 

 Deu-lhe a notícia de uma maneira ___. 

 O camundongo entrou por uma ___ debaixo da 

porta. 

 

A. Habilidosa – progresso – fenda – negligência. 

B. Comércio – estudioso – negligência – habilidosa.  

C. Fenda – progresso – negligência – saída. 

D. Saída – estudioso – frutífera – prisão.  

E. Negligência – progresso – habilidosa – fenda. 

 

 
07- Em qual das alternativas há uma palavra que foi escrita no 

plural INCORRETAMENTE? 

 

A. Cidadãos 

B. Juizes 

C. Primeiros 

D. Passos 

E. Culpados 

 

08- O texto faz uma crítica a um comportamento comum na 

rede social fazendo uso: 

 

A. Do humor 

B. Do terror 

C. Da ciência 

D. Da tecnologia 

E. Da justiça 
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09- Em qual das alternativas um substantivo foi empregado no 

gênero adequado? 

 

A. “A eclipse da lua é um fenômeno que atrai muitas 

pessoas e estudiosos há vários anos, sendo observado por 

várias gerações.” 

B. “Sem dó nenhuma, Carolina não parou.” 

C. “A Gol quer acabar com a drama das malas perdidas.” 

D. “O ex-presidente foi arrolado como testemunha pelo 

advogado Marcelo Leal.” 

E. “Flora se queixava de fortes dores de cabeça e, após 

exames, foi constatado a aneurisma.” 

 

10- Assinale a alternativa correta quanto às palavras 

sublinhadas e sua classificação. 

 

A. “Amigos, amigos, negócios à parte.” (substantivo) 

B. “Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar.” 

(adjetivo) 

C. “O seguro morreu de velho.” (adjetivo) 

D.  “O preguiçoso trabalha dobrado.” (substantivo) 

E.  “Quem não quer ser lobo não lhe vista a pele.”  

(substantivo) 

 

 

 
 

11- No texto: 

 

A. O homem faz uma constatação confirmada por Garfield. 

B. Garfield acrescenta uma informação já explicitada pelo 

homem. 

C. Na verdade, o homem não sabe se realmente foi Garfield 

quem colou seus cotovelos. 

D. Fica claro que o homem não esperava a brincadeira de 

Garfield. 

E. Garfield demonstra grande surpresa ao ver-se descoberto 

pelo homem. 

 

12- Assinale a alternativa correta: 

 

A. “meus” nomeia “cotovelos”. 

B. “na” indica tempo. 

C. “e” expressa ideia de acrescentamento. 

D. “agora” pontua o local do acontecimento. 

E. “sua” é verbo e indica ação. 

 

 

 

 

13- Sobre os verbos e as pessoas verbais, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Ao usar a forma de tratamento „você‟ o homem mostra 

uma relação distante do gato. 

B. O homem fala de um acontecimento ocorrido antes do 

momento da fala no segundo quadrinho. 

C. No terceiro quadrinho, o gato toma a palavra na primeira 

pessoa do discurso. 

D. No segundo quadrinho, o gato responde com um verbo 

no infinitivo. 

E. No terceiro quadrinho o gato propõe ao homem uma ação 

posterior ao momento da sua fala. 

 

14- Em qual das alternativas abaixo o trecho foi escrito 

corretamente, sem erros? 

 

A.  
 

 

 

B.  
 

 

C.  
 

 

 

 

D.  
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E.  

 
 

15- Em qual dos trechos a seguir NÃO HOUVE ocorrência de 

crase e por isso não deveria ter sido empregado o acento grave. 

 

A. Em Minas, foram 26,5 mil e, em Belo Horizonte, 2 mil 

segurados estão à espera de atendimento. 

B. A Prefeitura de Uberlândia recorreu à Justiça do 

Trabalho com objetivo de colocar fim à greve da classe 

médica 

C. O modelo colocado à venda pela H.R. Owen possui 

pintura na cor laranja e detalhes em fibra de carbono. 

D. A Bolsa de Xangai encerrou à sessão de terça-feira (26) 

em forte queda de 6,42%. 

E. O Sony Xperia Z5 é um desses exemplos, e foi 

colocado à prova pelo usuário do site de vídeos. 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – São características das equipes eficazes, EXCETO:  

 

A. Os membros defendem suas ideias, sem radicalismo. 

B. Liderança situacional: o líder age de acordo com o grau 

de maturidade da equipe; ou seja, de acordo com a 

contingência.  

C. Comprometimento dos membros sem propósitos comuns 

e significativos. 

D. Questões comportamentais são discutidas abertamente, 

principalmente as que podem comprometer a imagem da 

equipe ou organização. 

E. O nível de confiança entre os membros é elevado. 

 

17 – Estão entre os 10 passos para alimentação saudável 

adotados pelo Ministério da Saúde/Organização Pan-Americana 

da Saúde, EXCETO: 

 

A. Dar somente leite materno até os seis meses de idade, 

oferecendo também água, chás. 

B. A partir de seis meses, introduzir de forma lenta e 

gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os 

dois anos de idade ou mais. 

C. Após os seis meses, oferecer alimentação complementar 

(cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e 

legumes), três vezes ao dia, se a criança receber leite 

materno, e cinco vezes ao dia, se estiver desmamada. 

D. A alimentação complementar deverá ser oferecida sem 

rigidez de horários, respeitando-se sempre a vontade da 

criança. 

E. Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. 

18 – Sobre a alimentação infantil é INCORRETO afirmar: 

 

A. Deve-se cozinhar todos os alimentos, principalmente as 

carnes, somente em água.  

B. A carne não deve ser triturada, apenas picada ou 

desfiada.  

C. O ovo inteiro (clara e gema) pode ser introduzido, 

sempre muito bem cozido, a partir do sexto mês. 

D. As leguminosas e hortaliças/verduras serão introduzidas 

no 7º mês. 

E. É recomendado utilizar todos os dias alguns alimentos 

coloridos e ricos em nutrientes como a beterraba e 

espinafre melhorando a absorção do ferro e cálcio. 

 

19 – A Vitamina D é de grande importância para a formação 

óssea. São fontes de vitamina D: 

 

A. Frutos do mar, especialmente ostra, leite e derivados, 

carne vermelha, castanha, amendoim, feijão. 

B. Frutas cítricas, vegetais verde-escuro. 

C. Óleo de fígado, óleo de peixes, manteiga, gema de ovo, 

fígado. 

D. Alimentos amarelos e alaranjados (abóbora, cenoura, 

manga), brócolis, couve, espinafre, batata-doce, fígado 

bovino. 

E. Leite e derivados, vegetais verdes escuros, feijão preto. 

 

20 – São dicas para o crescimento e desenvolvimento das quais 

é INCORRETO afirmar: 

 

A. Mamar no peito, desde o nascimento, faz seu bebê 

crescer forte e saudável e ajuda os dentes a nascerrm na 

posição correta.  

B. Não se devem oferecer chupetas, bicos e mamadeiras. 

C. Deve-se limpar a boca do bebê desde o nascimento com 

um pano limpo molhado com água filtrada ou fervida.  

D. Quando os primeiros dentinhos nascerem, deve ser usada 

escova de dente macia.  

E. A pasta dental só deve ser usada a partir dos 12 meses de 

idade.  

 

21 – Existem meios que facilitam para que a criança tenha uma 

boa dicção, entre estes, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Conversar com a criança durante a gestação e a partir 

de seu primeiro dia de vida após o nascimento. 

B. Fazer caretas, expressando emoções. 

C. Falar de forma clara e correta.  

D. Brincar e aproveitar para dar nome (apelidos) aos 

objetos ou a partes do corpo que facilitem a pronúncia 

da criança. 

E. Quando ela começar a se expressar, ouvir com atenção 

e paciência, sem apressá-la. 

 
22 – O assoreamento é: 

 

A. A introdução de substâncias nocivas à saúde na água. 

B. Acúmulo de substâncias minerais ou matéria inorgânica 

em um corpo d‟água, reduzindo sua profundidade e seu 

volume útil. 
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C. Fertilização efetiva da água por recebimento de 

nutrientes causando o crescimento descontrolado e/ou 

excessivo de algas e plantas aquáticas. 

D. Abaixamento do pH, como decorrência da chuva ácida, 

que contribui para a degradação da vegetação e da vida 

aquática. 

E. Aumento do pH devido à introdução de mineral ao curso 

d‟água. 

 

23 – A Forma Abortiva ou Frustra da doença: 

 

A. É aquela que apresenta sinais e/ou sintomas clássicos de 

determinada doença. 

B. É aquela em que o indivíduo que não apresenta nenhum 

sinal ou sintoma (ou que apresenta muito poucos), apesar 

de estar com a doença presente (revelada às vezes 

somente através de exames laboratoriais). 

C. É aquela que desaparece rapidamente após poucos sinais 

ou sintomas. 

D. É aquela que leva rapidamente a óbito. 

E. É aquele em que o indivíduo é capaz de transmitir a 

doença quer esteja ou não com sintomas. 

 

24 – São objetivos do planejamento familiar, EXCETO: 

 

A. Promover a vivência da sexualidade de forma saudável e 

segura. 

B. Regular a fecundidade segundo a expectativa nacional 

(média nacional de fecundidade). 

C. Preparar para uma maternidade e paternidade 

responsáveis. 

D. Reduzir a incidência das IST e as suas consequências. 

E. Melhorar a saúde e o bem-estar da família. 

 
25 – Qual dos métodos antigestacionais abaixo é um método 

de barreira? 

 

A. Método do muco. 

B. Anel vaginal. 

C. Dispositivo intra-uterino. 

D. Espermicida. 

E. Adesivo contraceptivo. 

 
26 – Na Tríade epidemiológica das doenças no Período pré-

patogênico, referem-se ao Hospedeiro, EXCETO: 

 

A. Escolaridade. 

B. Características genéticas. 

C. História patológica pregressa. 

D. Organização Social. 

E. Estado imunológico. 

 

27 – A equipe de trabalho em atendimento domiciliar nos 

cuidados paliativos deve, EXCETO: 

 

A. Comunicar-se de forma clara, possibilitando ao paciente 

e aos familiares a possibilidade de receber todas as 

informações necessárias e expressar todos os 

sentimentos. 

B. Atingir o maior nível de controle dos sintomas, sem 

ênfase na dor. 

C. Preparar paciente e familiares para a morte dentro dos 

limites de cada um e proporcionar o máximo alívio do 

sofrimento. 

D. Instrumentalizar cuidadores e familiares para o cuidado 

paliativo domiciliar. 

E. Proporcionar qualidade de vida e dignidade para paciente 

e familiares, com todo o suporte e segurança possível. 

 
28 – São mudanças ocorridas no corpo masculino devido ao 

aumento da testosterona, EXCETO: 

 
A. Engrossamento da voz. 

B. Aumento do tamanho dos órgãos genitais. 

C. Aparecimento de pelos. 

D. Alargamento do quadril. 

E. Acentuação do impulso sexual. 

 

29 – São cuidados que visam à prevenção de acidentes, 

EXCETO: 

 

A. Cuidar da temperatura do banho (a temperatura ideal da 

água é de 37ºC). 

B. Não deixar a criança sozinha na banheira, mesmo que 

com pouca água. 

C. Orientar para proteger as grades do berço (a distância 

entre as ripas da grade do berço não deve ser superior à 

10 cm). 

D. Utilizar cobertas leves e travesseiro firme para evitar 

sufocação. 

E. Orientar para não aquecer leite materno, fórmula infantil 

ou outros líquidos em forno de micro-ondas devido ao 

risco de escaldamento.  

 

30 - No caso de ingurgitamento mamário e mastite lactacional, 

o tratamento orientado deve ser a ordenha manual das mamas. 

Já nos casos de trauma mamilar, o profissional de saúde deverá, 

EXCETO: 

 

A. Ajudar a mãe a adotar a técnica adequada de amamentar. 

B. Orientar a mãe a manter a região mamilo-areolar seca e 

aerada. 

C. Orientar expor os mamilos ao sol do início da manhã ou 

final da tarde. 

D. Fazer expressão do leite no final da mamada, passando-o 

em toda região mamilo-areolar, e deixar secar 

naturalmente. 

E. Indicar o uso de medicamentos tópicos para facilitar a 

cicatrização. 

 

31 – Sobre a técnica correta de amamentação é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. A cabeça do bebê deve estar no mesmo nível da mama da 

mãe, e o queixo tocando-a. 

B. A boca deve estar bem aberta. 

C. O lábio inferior estar virado para dentro. 

D. As bochechas devem estar arredondadas (não encovadas) 

ou achatadas contra a mama. 
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E. Vê-se pouco a aréola durante a mamada, mais a porção 

da aréola superior do que a inferior. 

 

32 – São tipos de abuso sexual sem contato físico, EXCETO: 

 

A. Tentativa de relação sexual. 

B. Conversas abertas. 

C. Exibicionismo. 

D. Voyeurismo. 

E. Pornografia. 

 

33 - Os principais cuidados a executar para ter uma correta 

higiene oral são, EXCETO: 

 

A. Escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia, sendo 

que uma delas deve ser, preferencialmente, antes de se 

deitar. 

B. Utilizar uma escova de tamanho adequado. 

C. Utilizar diariamente fio ou fita dentária para retirar restos 

alimentares e bactérias dos espaços que existem entre os 

dentes e as gengivas. 

D. O recurso para bochecho deve, de preferência, ter uma 

indicação clínica.   

E. Moderar o consumo de alimentos e bebidas açucarados 

pois estes facilitam a adesão das bactérias às faces 

dentárias e são usados para a produção de ácidos que 

destroem os dentes.  

 

34 – A Taenia Saginata é característica do: 

 

A. Suíno. 

B. Bovino. 

C. Caprino. 

D. Equino. 

E. Animais domésticos (gato, cachorro). 

 

35 – Dos riscos ambientais, são agentes biológicos, EXCETO: 

 

A. Bactérias. 

B. Fungos. 

C. Vírus. 

D. Protozoários. 

E. Animais peçonhentos. 

 

36 – São atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

no combate à doença de Chagas, EXCETO: 

 

A. Desenvolver atividades de vigilância em saúde para a DC 

em sua microárea. 

B. Identificar e encaminhar os casos de febre à Unidade 

Básica de Saúde. 

C. Atuar na busca de triatomíneos e executar borrifação nas 

residências com presença de colônias do inseto. 

D. Coletar material para o exame de gota espessa dos 

pacientes sintomáticos e encaminhá-lo para profissional 

responsável para a leitura. 

E. Orientar o paciente quanto à necessidade do tratamento 

completo e sobre medidas de prevenção. 

 

 

37 – Devem ser especialmente orientadas para o planejamento 

familiar as mulheres, EXCETO: 

 

A. Com doença crônica que contra-indique uma gravidez 

não programada. 

B. Com paridade maior ou igual a 3. 

C. Cujo espaçamento entre duas gravidezes foi inferior a 2 

anos. 

D. Puérperas. 

E. Após uma interrupção da gravidez. 

 

38 – Quanto ao acondicionamento e destino do lixo é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Acondicionar o lixo em sacos plásticos resistentes. 

B. Trocar o saco de lixo com frequência, após estar cheio. 

C. O recipiente deve ter tampa e pedal, permanecendo 

sempre fechado e ser de fácil limpeza. 

D. Os recipientes e a área reservada para o lixo devem ser 

lavados diariamente. 

E. Nas áreas externas coloque o lixo: em estrados altos para 

evitar contato com roedores e outros animais e protegido 

da chuva e do sol. 

 

39 – São produtos utilizados para compostagem, EXCETO: 

 

A. Folhas. 

B. Restos de frutos e vegetais. 

C. Pó de café. 

D. Papel. 

E. Óleo. 

 

40 – Fisioterapia e Terapia ocupacional referem-se a qual nível 

de prevenção? 

 

A. Prevenção primária. 

B. Prevenção secundária. 

C. Prevenção terciária. 

D. Prevenção quartanária. 

E. Prevenção posterior. 

 

 

 

 

 


