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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.” 

 

 

 

 

 

http://www.rh.com.br/Portal/Desempenho/Dicas/7662/10-dicas-para-retomar-o-ritmo-do-trabalho-apos-as-ferias.html
http://www.rh.com.br/Portal/Desempenho/Dicas/7662/10-dicas-para-retomar-o-ritmo-do-trabalho-apos-as-ferias.html
http://pensador.uol.com.br/autor/machado_de_assis/
http://pensador.uol.com.br/autor/machado_de_assis/
http://pensador.uol.com.br/autor/machado_de_assis/
http://pensador.uol.com.br/autor/machado_de_assis/
http://pensador.uol.com.br/autor/machado_de_assis/
http://pensador.uol.com.br/autor/machado_de_assis/
http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/exposto-a-internet-robo-da-microsoft-vira-racista-em-um-dia
http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/exposto-a-internet-robo-da-microsoft-vira-racista-em-um-dia
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/joinville/noticia/2016/03/no-dia-de-combate-a-tuberculose-veja-a-historia-do-ex-morador-de-rua-que-luta-contra-a-doenca-em-joinville-5236084.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/joinville/noticia/2016/03/no-dia-de-combate-a-tuberculose-veja-a-historia-do-ex-morador-de-rua-que-luta-contra-a-doenca-em-joinville-5236084.html
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/03/1753625-suspeito-dos-ataques-a-paris-nao-vai-se-opor-a-extradicao-para-franca.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/03/1753625-suspeito-dos-ataques-a-paris-nao-vai-se-opor-a-extradicao-para-franca.shtml
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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 – Fungo mais comum no amendoim e que causa doença: 

 

A. Fusarium graminearum. 

B. Fusarium verticillioides. 

C. Penicillium expansum. 

D. Aspergillus flavus. 

E. Myrothecium sp. 

 

17 - A deficiência de vitaminas A e D causam, 

respectivamente: 

 

A. Anemia e cegueira noturna. 

B. Coagulação deficiente e nervosismo. 

C. Cegueira noturna e raquitismo. 

D. Coagulação deficiente e raquitismo. 

E. Nervosismo e anemia. 

 

18 - Que helminto quando adulto parasita o homem e quando 

larva, parasita o caramujo? 

 

A. Ancilóstomo. 

B. Necator. 

C. Tripanossomo. 

D. Tênia. 

E. Esquistossomo. 
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19 - Entende-se por Endemias: 

 

A. Afecções mórbidas que atingem grande número de 

indivíduos de um mesmo local ou regiões vizinhas, 

eclodindo inesperadamente. 

B. Afecções mórbidas que atingem pequenos números de 

indivíduos em diferentes locais. 

C. Doença que ocorre em uma determinada região 

esporadicamente. 

D. Doenças restritas a uma determinada região onde 

ocorrem constantemente. 

E. Doença que ocorre em várias   regiões, atingindo grande 

número de pessoas ocasionalmente.   

 

20 - Uma boa prática para prevenção das epidemias é: 

 

A. Vacinação. 

B. Soro. 

C. Antibiótico. 

D. Injeção. 

E. Analgésico. 

 

21 - Os dentes têm funções importantes como cortar e triturar 

os alimentos. Uma pessoa adulta com arcada completa deve ter: 

 

A. 30 dentes. 

B. 32 dentes. 

C. 34 dentes. 

D. 28 dentes. 

E. 24 dentes. 

 

22 - A desidratação por diarreia é grave, em criança pequena, 

que perde água com muito mais facilidade que o adulto e não 

sabe dizer ainda que tem sede, necessitando de atenção 

imediata de quem cuida. O corpo da criança emite alguns sinais 

para expressar a gravidade, onde os mais comuns são, 

EXCETO: 

 

A. Febre acima de 38ºC. 

B. Extremidades frias. 

C. Batimentos cardíacos alterados. 

D. Palidez. 

E. Perda de elasticidade da pele. 

 

23 - O período de incubação do vírus da dengue é: 

 

A. De 3 à 15 dias. 

B. De 5  à  10 dias. 

C. De 10 à 20 dias. 

D. De 15 à 20 dias. 

E. De  4 à 10 dias. 

 

24 - Sobre o “colosto”, leite produzido pós-parto, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A. É produzido em grande quantidade. 

B. Possui cor amarelada. 

C. Tem grande quantidade de proteínas. 

D. Possui substâncias que funcionam como vacinas. 

E. Protegem o bebê contra doenças. 

 

25 - A introdução precoce de alimentos complementares antes 

dos 6 meses de vida na alimentação do bebê pode provocar, 

EXCETO: 

 

A. Maior número de episódios de diarreia.  

B. Maior número de hospitalizações por doenças 

respiratórias. 

C. Risco de desnutrição, pois os alimentos podem ser 

nutricionalmente inferiores ao leite materno. 

D. Quantidades iguais de nutrientes presentes no leite 

materno provocando a maior preferência por outros 

alimentos.    

E. Menor absorção de nutrientes importantes do leite 

materno, como ferro e zinco. 

 

26 - Os alimentos mais envolvidos em casos de Doenças 

Veiculadas por Alimentos (DVA) são, EXCETO: 

 

A. Pratos muito manipulados (empadão, salpicão, etc). 

B. Os congelados como sobremesas e sorvetes. 

C. Preparação à base de maionese. 

D. Pratos preparados na véspera e mal cozidos (feijoada, 

carne assada, cozidos, etc). 

E. Doces e salgados recheados. 

 

27 - São considerados alimentos semi-perecíveis: 

 

A. Frango, carnes e peixes. 

B. Arroz, feijão e fubá. 

C. Verduras, legumes e frutas. 

D. Geleias, doce em pasta e doce em calda. 

E. Queijo fresco, iogurte e lasanha. 

 

28 - Os métodos contraceptivos possibilitam uma vida sexual 

“sem medo”, evitando assim a gravidez indesejada e as doenças 

transmitidas através do sexo. A alternativa que apresenta 

apenas métodos contraceptivos naturais são: 

  

A. Pílula, anel vaginal e DIU. 

B. Preservativo masculino, espermicida e diafragma. 

C. Laqueadura e vasectomia. 

D. Preservativo feminino, DIU e adesivo contraceptivo. 

E. Métodos do calendário, da temperatura e do muco. 

 

29 - As consultas para acompanhamento da criança são um 

momento importante para a coleta de medidas antropométricas 

e orientação da mãe sobre os cuidados básicos indispensáveis à 

saúde do filho. As atividades básicas que devem ser realizadas 

em todas as consultas de rotina são, EXCETO: 

 

A. Pesar a criança e registrar o peso no cartão da criança que 

fica em posse da mãe ou responsável e também no 

prontuário. 

B. Acompanhar o desenvolvimento psicomotor, social e 

psíquico da criança. 

C. Verificar e orientar quanto ao calendário de vacinação, 

cuidados gerais e higiene. 

D. Estimular a alimentação complementar para criança 

abaixo de seis meses de vida.  
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E. Estimular o aleitamento materno exclusivo até 6 meses 

de vida e orientar a alimentação complementar 

apropriada após os seis meses. 

 

30 - As espécies diferentes se relacionam de diversas maneiras, 

formando associações, onde há maior ou menor grau de 

dependência entre os parceiros. A associação entre homem e 

lombriga é: 

 

A. Comensalismo. 

B. Parasitismo. 

C. Mutualismo. 

D. Simbiose. 

E. Protecionismo. 

 

31 - Com o passar dos anos, o organismo humano vai perdendo 

o seu vigor. Os músculos, os ossos, as articulações, as 

glândulas e os órgãos em geral vão diminuindo seu rendimento. 

Para manter a saúde e prolongar a vida é preciso, EXCETO: 

  

A. Seguir uma alimentação equilibrada. 

B. Fazer exercícios regularmente. 

C. Consumir guloseimas como balas, doces e refrigerantes, 

bem como produtos com substâncias artificiais como os 

enlatados. 

D. Não fumar, pois o cigarro afeta diversos órgãos do corpo. 

E. Não consumir bebidas alcoólicas e qualquer tipo de 

droga. 

 

32 - Julgue as alternativas em relação a AIDS, onde “V” é 

verdadeiro e “F” é falso: 

 

(   )  A transmissão por via sexual pode ser prevenida com o uso 

da camisinha. 

(   )  Quanto maior o número de parceiros sexuais menor a 

chance de contaminação. 

(   )  Tomar injeção com seringas e agulha descartáveis  novas. 

(   )  O sangue usado em transfusão deve ser rigorosamente 

controlado.  

 

A sequência correta é: 

 

A. V, V, F, F 

B. F, V, F, V  

C. V, F, V, V 

D. F, F, V, F 

E. V, V, F, V 

 

33 - O período de incubação da raiva é de: 

 

A. 10 a 14 dias. 

B. 3 a  5 dias. 

C. 18 a 20 dias. 

D. 20 a 60 dias. 

E. 60 a 90 dias. 

 

 

 

 

 

34 - A parte da Medicina que estuda os meios próprios para 

conservar a saúde, permitindo a harmonização das relações 

entre o homem e o meio no qual vive chama-se: 

 

A. Higiene. 

B. Fisiologia. 

C. Anatomia. 

D. Hematologia. 

E. Oncologia. 

 

35 - A coleta seletiva serve para: 

 

A. Remover o lixo de um local e transferi-lo para outro, na 

periferia da cidade. 

B. Receber uma impermeabilização, impedindo a 

contaminação do solo. 

C. Realizar nos casos de lixos contaminados, como o de 

hospitais. 

D. Transformar a parte orgânica do lixo em um composto, 

que serve de fertilizante para o solo. 

E. Facilitar o tratamento do lixo urbano e sua reciclagem.  

 

36- O hospedeiro intermediário do Schistosoma é um: 

 

A. Percevejo. 

B. Porco. 

C. Caramujo. 

D. Carrapato. 

E. Pernilongo. 

 

37 - Por volta dos 12 anos o corpo das meninas inicia o 

processo de transformação, fase conhecida como adolescência, 

ocorrendo então a puberdade. As modificações que ocorrem no 

corpo das meninas são, EXCETO:  

 

A. Aparecimentos de pelos nas axilas e órgãos genitais. 

B. Os seios crescem. 

C. A cintura fica mais fina. 

D. Os ombros tornam-se mais largos que os quadris. 

E. Os quadris e as coxas tornam-se mais arredondados. 

 

38 - O indicador que melhor retrata o que ocorre durante a fase 

fetal é o peso da criança ao nascer. São consideradas crianças 

prematuras ou com déficit de crescimento intra-uterino, as que 

pesam ao nascer menos de: 

  

A. 1.800g 

B. 3.000g 

C. 2.500g 

D. 1.500g 

E. 2.800g 
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39 - Para avaliar o crescimento e desenvolvimento individual 

de uma criança, na primeira medição deve-se observar a 

posição do peso em relação aos pontos de corte superior e 

inferior, destes, é INCORRETO afirmar que: 

 

A. Acima de percentil 97: classifica-se como sobrepeso. 

B. Entre os percentis 97 e 3: faixa de normalidade 

nutricional. 

C. Entre os percentis10 e 3: classifica-se como risco 

nutricional. 

D. Entre os percentis 3 e 0,1: classifica-se como peso ideal. 

E. Abaixo do percentil 0,1: classifica-se como peso muito 

baixo. 

 

40 - Das alternativas propostas, a que apresenta orientações não 

compatíveis com a dieta de uma criança de 6 a 7 meses de 

idade é: 

 

A. Orientar a mãe, que a comida servida aos outros 

membros da família pode ser dada ao bebê, desde que 

passada na peneira, liquidificada ou amassada com o 

garfo.  

B. Orientar a mãe para que continue dando o peito. 

C. Orientar a mãe para começar a dar, aos poucos, purês e 

papas de frutas e legumes. 

D. Orientar a mãe de amamentar até 3 vezes ao dia. 

E. Orientar a mãe que papas e mingaus ralos não 

“sustentam” a criança. 

 


