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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Inúmeros profissionais passam boa parte do ano  programando 

o que farão durante o período das férias, afinal é sempre 

agradável tirar uns dias de descanso, relaxar, fazer aquela 

viagem tão esperada, ficar com a família ou mesmo rever os 

amigos. Depois, é preciso retornar ao dia a dia de trabalho e 

reassumir as responsabilidades. Até aí não há novidade alguma. 

Só que durante o regresso ao trabalho, é comum que as pessoas 

precisem se readaptar ao ritmo das empresas e isso, muitas 

vezes, pode levar entre uma ou duas semanas. Inclusive, o 

desempenho pode até ser um pouco mais baixo do que o 

esperado, mas não significa falta de comprometimento do 

funcionário.  

Tenha sempre em mente que seu trabalho possui um significado 

importante para sua vida e que além de ser uma fonte de renda 

é, ainda, um caminho para que você mostre seu valor não 

apenas como profissional, mas também como ser humano. Sua 

profissão o ajudará a elevar a autoestima. 
(http://www.rh.com.br/Portal/Desempenho/Dicas/7662/10-dicas-para-retomar-
o-ritmo-do-trabalho-apos-as-ferias.html) 

 

01- Assinale a alternativa correta sobre a acentuação das 

palavras: 

 

A. „inúmeras‟ recebe acento agudo por ser paroxítona. 

B. „agradável‟ é proparoxítona e todas elas devem ser 

acentuadas. 

C. „família‟ é acentuada por ser paroxítona terminada em 

„a‟. 

D. „até‟ é monossílabo tônico e por isso deve ser acentuada. 

E. „também‟ é acentuada por ser oxítona terminada em 

„em‟. 

 

02- Qual dos vocábulos retirados do texto possui uma só forma 

para designar feminino ou masculino, mas permitem a variação 

de gênero por meio de palavras modificadoras? 

 

A. Profissional 

B. Férias 

C. Família 

D. Descanso 

E. Trabalho  

 

03- Qual o par de palavras que formam o plural  com a mesma 

terminação? 
 

A. Profissão – cidadão  

B. Profissional – ás  

C. Ser – mal  

D. Agradável – canil  

E. Viagem – abdômen  

 

04- Em qual dos trechos retirados do texto há um adjetivo 

sublinhado? 
 

A. “Inúmeros profissionais passam boa parte do ano  

programando...” 

B. “...fazer aquela viagem tão esperada...” 

C. “Até aí não há novidade alguma.” 

D. “...mas não significa falta de comprometimento...” 

E. “...um caminho para que você mostre seu valor...” 

05- Em qual dos trechos a seguir NÃO houve erro de grafia em 

nenhuma palavra ou expressão? 

 

A. “Comer carne, ingerir bebida alcoólica, olhar-se ao 

espelho, usar maquiagem ou perfume e até mesmo tomar 

banho (e vê o próprio corpo nu).” 

B. “A bem pouco tempo, estas ações eram evitadas durante 

o período da Semana Santa no Nordeste.” 

C. “Na lista também se incluía namorar e até assobiar, por 

serem sinais de alegria no período em que Jesus sofreu.” 

D.  “As velhas biatas, com seus longos vestidos”. 

E. “E as filhas de Maria vestidas de branco – mangas 

cumpridas e golas arredondadas.” 

 

06- Em qual das alternativas todos os verbos foram flexionados 

corretamente: 

 

A. “O amor é uma carta, mais ou menos longa; carta de 

parabéns quando se lê, carta de pêsames quando se 

acabou de lê.” Machado de Assis 

B. “Não precisa correr tanto, o que tiver de ser seu às mãos 

lhe há de vim.” Machado de Assis 

C. “Estar morto: podemos elogiá-lo à vontade.” Machado de 

Assis 

D. “Afinal, foi chorando que ela, você e todos os outros, 

vinheram ao mundo.” Machado de Assis 

E. “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre”. 

Machado de Assis 

 

07- Em qual das alternativas o acento grave foi omitido mesmo 

havendo ocorrência da crase? 

 

A. “Exposto à internet, a robô da Microsoft vira racista em 1 

dia.” 

B. “No dia de  combate a tuberculose, veja a história do ex-

morador de rua. 

C. “Suspeito dos ataques a Paris não vai se 

opor à extradição” 

D. “A pergunta é obrigatória: quando é que a Bulgária 

volta a ter uma geração como a de noventa? ” 

E. “Obama pede à Argentina que rompa com a 

desconfiança do passado.” 

 

08- Em qual alternativa houve erro de regência verbal? 

 

A. “Edmundo assistiu o filme de Os Dez Mandamentos, que 

narra a luta de Moisés para livrar os hebreus da 

escravidão.” 

B. “Eu simpatizei com ela, ela é bem meiga, bem menina. 

Estava ruim em casa, sem cachorro”.  

C. “No convento eram agredidas quando não obedeciam 

a alguma ordem” 

D. “Alguns atletas recusaram se transferir para o país 

asiático, e preferiram seguir em seus clubes.” 

E. “Não desejo mal para ela, torço muito para que as coisas 

deem certo na vida dela, para que brilhe.” 
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─ Nona, a gente implica com o modo de vocês falarem. São 

sempre donos da bola. Este passa para aquele, pronto, e não dão 

vez para os calouros. A gente pode errar no chute, não pode? 

Todos acertam? Até mesmo o rei errava, o Pelé. Diga com 

franqueza, vocês, os coroas, são donos da verdade? Não erram 

nunca? 

─ Já que você falou comigo com tal franqueza, também quero 

ser leal. Não somos donos da verdade. Absolutamente. 

─ Ufa, até que enfim. Pô, pelo menos um veterano perde a bola 

e reconhece sua falha! 

─ Como vocês, nós também temos nosso ponto de vista, muitas 

vezes divergente. 

─ Ora, nona, o que a gente não gosta mesmo é de ouvir falar 

assim: faça isso, faça aquilo, isto tá errado, isto tá certo. Pô, 

deixem a gente fundir a cuca, né? Depois conserta ela. 

─ Sim, às vezes, outras vezes acontece como aconteceu com 

minha panela de pressão. 

─ Que aconteceu com ela? 

─ Fundiu tanto que não teve conserto, desmantelou toda. 

─ Mora, nona, vou sacar o assunto. Depois a gente conversa, 

tá? Tchau, bacana o que você disse. 

MOTT, Odette de Barros. Mistério? Misterioso amor. In.: 

PRATES, Marilda. Encontro e Reencontro em Língua 

Portuguesa: reflexão e ação. São Paulo: Moderna, 1998. 

 

09- O tema do texto é: 

 

A. As brigas entre os adolescentes 

B. O conflito entre gerações 

C. A falta de iniciativa dos jovens 

D. A violência contra os idosos 

E. As gírias dos adolescentes 

 

10- Na conversa entre avó e neta fica claro que o entendimento 

se dá por meio: 

 

A. Da explicação vocabular 

B. Do diálogo 

C. Da comparação 

D. De uma conversa que terão depois 

E. Da desistência da avó 

 

11- “São sempre donos da bola.” A expressão em destaque 

significa: 

 

A. Estar com a razão 

B. Ser arrogante 

C. Ter mais idade 

D. Não compreender os jovens 

E. Brigar por bobagens 

 

12- “─ Fundiu tanto que não teve conserto, desmantelou toda.” 

A expressão sublinhada dá a ideia de: 

 

A. Causa 

B. Tempo  

C. Consequência 

D. Condição 

E. Adição  

 

13- “faça isso, faça aquilo, isto tá errado, isto tá certo.” As 

palavras sublinhadas são: 

 

A. Pronomes possessivos 

B. Pronomes indefinidos 

C. Pronomes demonstrativos 

D. Advérbios de modo 

E. Advérbios de lugar 

 

 

 

 

 

14- Em qual das alternativas houve uma correção adequada do 

emprego do pronome na frase: 

 

A. “Mat, diga as 3 coisas de mais gosta.” 

B. “Ou Mano, legal tu ter lembrado da família.” 

C. “Ele ia falar comida.” 

D. “É minha família que mim dá comida.” 

E. “Bom, pelo menos ele tem consciência de quem o 

sustenta.” 

15- Em qual das alternativas houve erro de concordância: 

 

A. “Precisa-se de gente boa.” 

B. “Daqui até a praia é umas duas horas.” 

C. “O estádio estava cheio, mas não havia gritos.” 

D. “É proibida a permanência no prédio após o toque final.” 

E. “Sopa é bom.” 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 - A hanseníase persiste como um problema de saúde pública, 

pois em 2008 foram diagnosticados 234.580 casos no mundo. O 

Brasil diagnosticou 39.047 casos, ocupando o 2º lugar absoluto, 

ficando atrás apenas da Índia. São sinais e sintomas da 

Hanseníase, EXCETO: 

 

A. Manchas com alteração de sensibilidade térmica, 

dolorosa e tátil. Não coçam nem dói. 

B. Queda de pelos na lesão. 

C. Presença de suor na lesão.  

D. As manchas podem ser esbranquiçadas, avermelhadas ou 

cor de cobre. 

E. Infiltração localizada ou difusa. 

 

17 - Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a 

dengue voltou com força na América Latina. O motivo dessa 

volta é o fato de: 

 

A. O uso das vacinas ter selecionado formas virais 

resistentes aos anticorpos. 

B. O vírus causador da doença adquiriu resistência aos 

antibióticos. 

C. O contágio acontece de pessoa para pessoa através de 

bactérias resistentes a antibióticos. 

D. A dispersão dos vírus ocorre através da promiscuidade 

sexual. 

E. A população do mosquito transmissor aumentou. 
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18 - Na avaliação dos indicadores do sistema de Vigilância 

Epidemiológica, tem-se como uma das características a 

flexibilidade, que corresponde a:  

 

A. Capacidade do sistema adaptar-se a novas necessidades a 

fim de continuar a prover informações úteis e 

significativas. 

B. Possibilidade de adesão dos indivíduos ao sistema. 

C. Probabilidade de captar os elementos com a característica 

desejada entre todos os que a apresentam na população. 

D. Probabilidade de não incluir os indivíduos que não tem a 

característica desejada. 

E. Agilidade da coleta dos dados e do fluxo de informações 

para que os resultados estejam disponíveis para o 

controle da doença. 

                       

19 - Os protozoários são causadores de várias doenças ao 

homem. Identifique nas alternativas propostas aquela que 

indica corretamente o protozoário, seu agente transmissor e a 

doença: 

 

A. Leishemania brasiliensis, contato com água, leishmaniose 

B. Entamoeba  histolytica,  contato com água, amarelão. 

C. Trypanossoma cruzi, triatomídeo, doença de Chagas. 

D. Plasmodium vivax, barbeiro, malária. 

E. Plasmodium falciparum, barbeiro, doença de Chagas. 

 

20 - É ferramenta fundamental dos epidemiologistas: 

 

A. Medir a frequência de uma doença nas populações. 

B. Provocar uma hipótese em relação a uma doença. 

C. Identificar necessidades sociais em saúde. 

D. Desenvolver tecnologias e recursos instrucionais. 

E. Sensibilizar e capacitar gestões. 

 

21 - Sobre a Endemia é INCORRETO afirmar que: 

 

A. Difere da epidemia por ser de caráter contínuo e restrito a 

uma determinada área. 

B. No Brasil existem áreas endêmicas de febre amarela na 

Amazônia, áreas endêmicas de dengue. 

C. Uma endemia pode evoluir para uma epidemia, existindo 

neste caso, uma doença endemo-epidêmica. 

D. Se caracteriza pela incidência, em curto período de 

tempo, de grandes números de casos de uma doença. 

E. Caracteriza-se por qualquer fator mórbido ou doença 

espacialmente localizada, temporalmente ilimitada, 

habitualmente presente entre membros de uma população 

e cujo nível de incidência se situa sistematicamente nos 

limites de uma faixa endêmica que foi previamente 

convencional para uma população e época determinada.  

 

22 - Sendo uma disciplina multidisciplinar por excelência, a 

epidemiologia alcança um amplo espectro de aplicação. A 

aplicação mais frequente da epidemiologia em saúde pública é: 

 

A. Descrever o espectro clínico das doenças e sua história 

natural. 

B. Estabelecer medidas preventivas. 

C. Prever tendências. 

D. Avaliar quanto os serviços de saúde, respondem aos 

problemas e necessidades das populações. 

E. Identificar fatores de riscos de uma doença e grupos de 

indivíduos que apresentam maior risco de serem 

atingidos por determinado agravo. 

 

23 – São instâncias colegiadas com as quais o SUS conta: 

 

A. Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 

B. Ministério da Saúde e Conselho de Saúde. 

C. Assistência Social e Conselho Tutelar. 

D. Conferência de Saúde e Ministério da Saúde. 

E. Assistência Social e Conselho de Saúde. 

 

24 - A saúde pública tem na epidemiologia o mais útil 

instrumento para o cumprimento da sua missão de proteger a 

saúde das populações. A compreensão dos usos da 

epidemiologia nos permite identificar os seguintes objetivos, 

EXCETO: 

 

A. Identificar o agente causal ou fatores relacionados à 

causa dos agravos à saúde. 

B. Testar a eficácia, efetividade e o impacto de estratégias 

de intervenção, assim como a qualidade, acesso para 

controlar, prevenir e tratar os agravos da saúde na 

comunidade. 

C. Entender a causação dos agravos à saúde. 

D. Estabelecer medidas preventivas. 

E. Auxiliar o planejamento e desenvolvimento de serviços 

de saúde. 

 

25 - De uma maneira geral, pode-se identificar três 

delineamentos na aplicação do método epidemiológico, são 

eles: 

 

A. Epidemiologia descritiva, analítica e experimental. 

B. Epidemiologia analítica, regulística e fundamental. 

C. Epidemiologia fundamentalista, analítica e descritiva. 

D. Epidemiologia analítica,  ecologística  e descritiva. 

E. Epidemiologia descritiva, experimental e ecologística. 

 

26 - Em caso de picadas de cobras peçonhentas, o ideal, na 

maioria dos casos, é socorrer as vítimas até 30 minutos após a 

mordida, utilizando as seguintes medidas: 

 

A. Fazer garroteamento, oferecer um pouco de álcool e 

manter a vítima em movimento. 

B. Fazer assepsia, oferecer um pouco de querosene e manter 

a vítima em movimento. 

C. Fazer assepsia e se o local da picada for braço ou perna, 

mantê-lo (a) em altura mais elevada e manter a vítima em 

repouso.   

D. Fornecer um pouco de álcool, aplicar respiração de 

socorro e manter a vítima em repouso. 

E. Fazer garroteamento, cortar a pele para extrair o sangue e 

manter a vítima em pé. 
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27 - Um problema grave no Brasil, é a falta de saneamento 

básico através da construção de redes de esgoto, mesmo nas 

cidades grandes, as alternativas propostas apresentam doenças 

que poderiam ser diminuídas com construções de rede de 

esgoto, principalmente, EXCETO: 

 

A. Disenteria amebiana. 

B. Ancilostomose. 

C. Esquistossomose. 

D. Doença de Chagas. 

E. Hepatite infecciosa.      

 

28 - Uma doença que tem disseminado pelo Brasil e pelo 

mundo é  AIDS, chegando a atingir nível de epidemia. Não há 

risco de contrair o vírus da AIDS em: 

 

A. Aperto de mão, abraço e espirro. 

B. Relações sexuais. 

C. Gravidez ou no momento do parto.  

D. Transfusão de sangue. 

E. Uso de drogas injetáveis.  

 

29 - O microorganismo Vibrio colerae é causador de um quadro  

de diarreia intensa conhecida por: 

 

A. Hepatite B. 

B. Cólera. 

C. Ascaridíase. 

D. Leptospirose. 

E. Diabetes.   

 

30 - Julgue as alternativas em relação a meningite, onde “V” é 

verdadeiro e “F” é falso: 

 

(   )  É uma doença que se caracteriza por inflamação nas 

meninges. 

(   )  É causada exclusivamente por vírus. 

(   )  Sua transmissão se dá por contato da saliva ou gotículas de 

saliva da pessoa doente com os órgãos respiratórios de um 

indivíduo sadio. 

(   )  A meningite meningocócica é causada por um vírus. 

 

A sequência correta é: 

 

A. V, F, V, F  

B. F, F, V, V 

C. V, V, F, V 

D. V, F, F, V 

E. F, V, V, V 

 

31 - O alcoolismo atinge, segundo diversos autores, apenas 9% 

da população brasileira, no entanto o conjunto de pessoas que 

usam álcool em excesso é imensa. As principais consequências 

do álcool no organismo humano é, EXCETO: 

 

A. transtorno mental (inclusive depressão). 

B. derrame cerebral. 

C. infarto. 

D. cirrose hapática. 

E. câncer de pulmão.  

 

32 - De forma geral, para prevenir doenças deve-se, EXCETO: 

 

A. praticar atividades físicas regularmente. 

B. ter hábitos alimentares saudáveis. 

C. cultivar bons pensamentos e manter a mente estimulada, 

ativa e produtiva. 

D. trabalhar bastante e não se preocupar com o lazer. 

E. fazer acompanhamento médico periódico para 

diagnóstico precoce e tratamento adequado dos eventuais 

agravos à saúde.  

 

33 - A tuberculose é uma doença causada pelo bacilo de Koch, 

que afeta vários órgãos do corpo, mas principalmente os 

pulmões. Os principais sintomas da tuberculose são, EXCETO: 

  

A. Tosse prolongada (por mais de três semanas) com o sem 

catarro. 

B. Cansaço. 

C. Emagrecimento. 

D. Febre noturna. 

E. Pele amarelada. 

 

34 - A sífilis é causada por uma bactéria, Treponema pallidum, 

esta bactéria é transmitida por: 

 

A. Gotícula de muco que o doente expele. 

B. Relações sexuais. 

C. Alimentos contaminados. 

D. Gotículas de catarro. 

E. Urina de ratos contaminados.  

 

35 - Das alternativas propostas, a que se refere a atribuição do 

Agente de Controle de Endemia no combate da Doença de 

Chagas é: 

 

A. Acompanhar pacientes em tratamento. 

B. Coletar material para o exame de gota espessa dos 

pacientes sintomáticos e encaminhá-lo para profissional 

responsável pela leitura. 

C. Realizar exames regulares e tomar as vacinas 

recomendadas. 

D. Atuar na busca de triatomíneos e executar borrifação nas 

residências com presença de colônias do inseto. 

E. Realizar busca ativa dos faltosos ao tratamento e as 

consultas de acompanhamento. 

 

36 - A infecção provocada pelo vírus da febre amarela confere 

imunidade permanente, nas zonas endêmicas são comuns 

infecções leves e inaparentes. Em relação ao período de 

incubação do vírus é CORRETO afirmar que: 

 

A. Varia entre 3 e 6 dias após a picada do mosquito.  

B. Varia entre 5 e 10 dias após a picada do mosquito. 

C. Varia de 10 e 15 dias após a picada do mosquito. 

D. Varia de 7 e 12 dias após a picada do mosquito. 

E. Varia de 20 e 25 dias após a picada do mosquito. 
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37 - As atribuições específicas no controle da febre amarela 

para os Agentes de Controle de Endemias são, EXCETO: 

 

A. Notificar os casos suspeitos de febre amarela, 

informando a equipe da UBS em ficha específica. 

B. Diagnosticar precocemente as pessoas com suspeita de 

febre amarela, conforme orientações. 

C. Atuar de forma articulada com a equipe de saúde. 

D. Encaminhar ao setor competente a ficha de notificação da 

febre amarela conforme fluxo local. 

E. Reunir semanalmente com o Agente Comunitário de 

Saúde para planejar ações conjuntas, trocar informações 

sobre febris suspeitos de febre amarela. 

 

38 - O calendário Básico de Vacinação brasileiro é aquele 

definido pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) e 

corresponde ao conjunto de vacinas considerados de interesse 

prioritários à saúde pública do país. Uma pessoa adulta de 20 à 

59 anos deve tomar as seguintes vacinas: 

 

A. Hepatite B, meningocócica C, febre amarela e HPV. 

B. Hepatite A, HPV, BCG e tríplice viral. 

C. Hepatite B, febre amarela, tríplice viral e dupla adulto. 

D. Pneumocócica, febre amarela, BCG e hepatite A. 

E. Meningocócica C, HPV, BCG e dupla adulto.  

 

39 - A malária é uma doença causada por: 

 

A. Ancylostoma. 

B. Trypanossoma. 

C. Plasmodium. 

D. Ascaris. 

E. Anopheles. 

 

40 - Das alternativas propostas, a que apresenta apenas doenças 

causadas por vírus é: 

 

A. Úlcera de bauru, toxoplasmose e giardíase. 

B. Meningite, AIDS e tricomoníase. 

C. Tuberculose, pneumonia e tétano. 

D. Rubéola, poliomielite e dengue. 

E. Tétano, lepra e ascaridíase. 

 


