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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

A Moreninha 

 

– [...] mas venha cá sr. Augusto, então como é isto? … estás 

realmente apaixonado? 

– Quem te disse semelhante asneira? … 

– Há três dias que não falas senão da irmã de Filipe e… 

– Ora, viva! Quero divertir-me… digo-te que a acho feia, não é 

lá essas coisas; parece ter mau gênio. Realmente notei-lhe 

muitos defeitos… sim… mas, às vezes… Olha, Leopoldo, 

quando ela fala ou mesmo quando está calada, ainda melhor; 

quando ela dança ou mesmo quando está sentada… há! ela 

rindo-se… e até mesmo séria… quando ela canta ou toca ou 

brinca ou corre, com os cabelos à négligé, ou divididos em 

belas tranças; quando… Para de dizer mais? Sempre, 

Leopoldo, sempre ela é bela, formosa, encantadora, angélica! 

– Então, que história é essa? Acabas divinizando a mesma 

pessoa que, principiando, chamas-te feia?… 

– Pois eu disse que ela era Feia? É verdade que eu… no 

princípio… Mas depois… Ora! estou com dores de cabeça, este 

maldito Velpeau!… Que lição temos amanhã? 

– Tratar-se-á das representações de… 

– Temos maçada! Quem te perguntou por isso agora? Falemos 

de d. Carolina, do baile, do… 

– Eis aí outra! Não acabaste de perguntar-me qual era a lição 

de amanhã? 

– Não é a tua cabeça, Augusto, é o teu coração. 

(Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha. 34. Ed. São Paulo: 

Ática, 2006) 

 

01- No texto acima: 

 

A. Predomina o diálogo e o narrador, por tratar-se de um 

texto escrito, procurou refinar a linguagem. 

B. O diálogo é predominante já que num texto narrativo o 

único discurso possível é o direto. 

C. Há a reprodução de um diálogo em que se dispensam 

alguns sinais de pontuação obsoletos na linguagem. 

D. As falas são introduzidas pelo narrador por meio de 

verbos de elocução. 

E. Predomina o diálogo e o narrador descreve as falas das 

personagens da maneira como elas acontecem. 

02- ―– Então, que história é essa? Acabas divinizando a mesma 

pessoa que, principiando, chamas-te feia?” 

O que Leopoldo identifica na fala de Augusto ao expressar-se 

como no trecho acima? 

 

A. Contradições 

B. Apelação 

C. Estranhamento 

D. Desespero 

E. Esperança 

 

 

 

 

03- “Olha, Leopoldo, quando ela fala ou mesmo” 

“quando ela dança ou mesmo quando está sentada” 

A conjunção ‗ou‘ estabelece entre as orações a relação de: 

 

A. Dúvida 

B. Comparação 

C. Alternância 

D. Oposição 

E. Concessão  

04- Ao concluir ―– Não é a tua cabeça, Augusto, é o teu 

coração.”, a personagem revela que concepção do amor: 

 

A. Sentimento que não envolve a razão 

B. Sentimento tranquilo 

C. Sentimento contraditório 

D. Sentimento carente de arroubos 

E. Sentimento dispensável 

05- Assinale a alternativa INCORRETA acerca do texto: 

 

A. No texto houve o emprego de expressões coloquiais. 

B. O tratamento de ‗senhor‘ que aparece no texto 

comprova que a norma culta foi empregada na 

totalidade do texto. 

C. No diálogo há traços que denotam intimidade entre as 

personagens. 

D. O emprego frequente de reticências e exclamações foi 

um recurso empregado para transmitir o estado 

emocional dos personagens. 

E. As declarações de Augusto no parágrafo 4, refletem 

que admira a moça em todos os aspectos. 

06- Em qual dos trechos NÃO houve crase, embora o acento 

grave tenha sido empregado? 

 

A. ―O último jogador a se apresentar à seleção olímpica 

será o meia Renato Augusto.‖ 

B. ―Moradores filmam roubo de carro à luz do dia em 

Samambaia.‖ 

C. ―Começam à valer hoje as mudanças no trânsito da 

cidade por conta dos Jogos Olímpicos.‖ 

D. ―Tenho 32 anos e há 4 vou à academia, três vezes por 

semana.‖ 

E. ―Sábado à noite, tinha uma fila enorme na parte 

internacional do Galeão.‖ 

 

Como ter barriga negativa? Ou seja: como ter anorexia 

nervosa. 

 

Há algum tempo, li uma matéria no site da VOGUE falando 

sobre conseguir alcançar a inalcançável barriga negativa da 

famosa modelo, Candice Swanepoel. Para uma ex-aluna de 

moda, é quase ofensivo declarar o que vem em seguida: 

desculpa, VOGUE, mas aqui você errou. E muito. 

É engraçado como padrões de beleza geram rebuliço assim que 

são trazidos para a discussão e como eles se mantêm 

indiscutíveis -- e nós, conscientes ou não, continuamos vítimas. 
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Hoje, grande parte dessa opressão se dá através do número 

indicado pela balança.  

Os padrões de beleza são indiscutíveis há décadas porque 

quebrá-los, começando por nós mesmos, é de uma dificuldade 

imensa, pois caso tenhamos o esclarecimento e a coragem 

suficiente de quebrar essa prisão, a represália é, muitas vezes, 

mais forte do que poderíamos aguentar. 

Se a revolução pela independência dessa dominação deve 

começar de dentro, também precisa ser apoiada pelos meios em 

que nossas mulheres encontram expressão, mas as próprias 

atrizes de Hollywood e modelos, inclusive da Victoria's Secret, 

competem com um fantasma que as assombra: sua própria 

versão retocada pelo Photoshop.  

Não é difícil perceber o erro em um mundo em que a mulher 

ideal só existe via edição de imagem no computador, e não é 

feita de carne e osso, mas sim de pixels.  

(Adaptado de: http://www.brasilpost.com.br/clarissa-

wolff/como-ter-barriga-negativa_b_4746745.html) 
 

07- Podemos perceber pela leitura do texto que: 

  

A. A mulher é a maior vítima do ideal inalcançável de 

beleza. 

B. A revista VOGUE vem na contramão do pensamento 

da maioria das mulheres vítimas do padrão exigido de 

beleza. 

C. A cultura do padrão de beleza surgiu nos tempos atuais. 

D. Há décadas o avanço da tecnologia criou o padrão de 

beleza que buscamos desde então. 

E. Existem mecanismos de quebra do padrão de beleza, 

mas a maioria das mulheres prefere manter-se com ele. 

08- No trecho: ―Não é difícil perceber o erro em um mundo em 

que a mulher ideal só existe via edição de imagem no 

computador, e não é feita de carne e osso, mas sim de pixels.‖  

 

A. A autora  organizou sua argumentação textual em torno 

do sentido da restrição em ‗Não é difícil perceber o 

erro‘. 

B. A argumentação se sustentou no emprego de termos de 

mesmo sentido sintático como ‗difícil‘ e ‗erro‘. 

C. O contraste usado como estratégia argumentativa fica 

evidente em ‗e não é feita de carne e osso, mas sim de 

pixels‘. 

D. Os operadores argumentativos ‗só‘ e ‗via‘ permitem 

que a autora introduza termos excludentes entre si. 

E. A vírgula empregada após o termo ‗computador‘ tem a 

função de introduzir um argumento relevante na 

conclusão do texto. 

09- Assinale a alternativa em que o pronome e seu referente 

estão corretamente destacados. 

 

A. ―mas aqui você errou‖ – ex-aluna 

B. ―como eles se mantêm indiscutíveis‖- rebuliço 

C. ―porque quebrá-los‖- padrões de beleza. 

D. ―que as assombra‖- fantasma 

E. ―dessa dominação‖- revolução 

10- Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos 

vocábulos: 

 

A. ‗matéria‘ foi acentuada por ser proparoxítona terminada 

em ditongo. 

B. ‗mantêm‘ é acentuada para diferenciar-se da forma 

singular do verbo ‗manter‘. 

C. ‗vítimas‘ foi acentuada por ser paroxítona terminada 

em ‗s‘. 

D. ‗só‘ é acentuada por ser monossílabo átono. 

E. ‗através‘ é acentuada devido a ser oxítona terminada 

em ‗s‘. 

11- Acerca das regras vigentes de concordância nominal da 

língua portuguesa, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―famosa modelo, Candice Swanepoel.‖ ‗famosa‘ 

concordou no singular por estar anteposta ao nome 

próprio. 

B. ―É engraçado como padrões de beleza geram rebuliço‖, 

‗engraçado‘ concordou no singular com ‗beleza‘. 

C. ―e nós, conscientes ou não‖, ‗conscientes‘ concordou 

no plural com ‗padrões‘ por estar numa frase nominal. 

D. ―caso tenhamos o esclarecimento e a coragem 

suficiente‖, ‗suficiente‘ concordou com ‗coragem‘ por 

estar mais próximo. 

E. ―Para uma ex aluna de moda, é quase ofensivo 

declarar‖, ‗ofensivo‘ poderia ter concordado no 

feminino com ‗ex aluna‘. 

12- Assinale a alternativa em que a substituição do termo 

sublinhado causou prejuízo aos quesitos de coerência e coesão 

na construção textual: 

 

A. ―desculpa, VOGUE, mas aqui você errou.‖ 

―desculpa, VOGUE, pois aqui você errou.‖ 

B. ―Hoje, grande parte dessa opressão se dá através do 

número indicado pela balança.‖  

                     ―Hoje, grande parte dessa opressão se dá   por     meio 

do número indicado pela balança.‖ 

C. ―Os padrões de beleza são indiscutíveis há décadas 

porque quebrá-los, começando por nós mesmos, é de 

uma dificuldade imensa‖ 

―Os padrões de beleza são indiscutíveis há décadas já 

que quebrá-los, começando por nós mesmos, é de uma 

dificuldade imensa‖ 

D. ―nossas mulheres encontram expressão, mas as próprias 

atrizes de Hollywood e modelos‖ 

―nossas mulheres encontram expressão, porém as 

próprias atrizes de Hollywood e modelos‖ 

E. ―Não é difícil perceber o erro em um mundo em que a 

mulher ideal só existe via edição de imagem.‖ 

―Não é difícil perceber o erro em um mundo aonde a 

mulher ideal só existe via edição de imagem.‖ 
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13- Sobre os processos de formação de palavras, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. ‗inalcançável‘ é formada pelo acréscimo simultâneo de 

um prefixo e um sufixo. 

B. ‗ex-aluna‘ é formada pela junção de duas palavras 

primitivas que não perdem seus elementos. 

C. ‗independência‘ é formada pelo acréscimo de um 

sufixo no início da palavra. 

D. ‗erro‘ é uma derivação imprópria pela mudança de 

classe gramatical: verbo para substantivo. 

E. ‗pixels‘ sofreu uma redução de sua forma plena 

‗megapixels‘. 

14- Em qual das alternativas NÃO houve erro: 

 

A. ―O óvio é a verdade mais difícil de se enxergar.‖ 

Clarice Lispector 

B. ―Não me desfaço do que me chega à porta para 

fecundar-me, ainda que eu lhe ceda a casa e a 

organização dos móveis.‖ 

C. ―— Não esqueci de nada..., recomeçou a mãe, quando 

uma freiada súbita do carro lançou-as uma contra a 

outra.‖ (Clarice Lispector) 

D. ―Eu estava na copa tomando um café e ouvi a 

cozinheira na ária de serviço cantando uma melodia 

sem palavras.‖(Clarice Lispector) 

E. ―Não posso escrever enquanto estou anciosa ou espero 

soluções porque em tais períodos faço tudo para que as 

horas passem; escrever é prolongar.‖ (Clarice 

Lispector) 

 
(http://kdimagens.com/imagem/para-assistir-o-horario-politico-

menos-indignado-1381) 

 

15- Sobre a regência do verbo ‗assistir‘ na charge podemos 

considerar que está: 

A. Correta, não pede preposição quando significa ‗estar 

presente‘. 

B. Correta, não pede preposição quando empregado no 

sentido de ‗ajudar‘. 

C. Correta, pois o verbo é intransitivo. 

D. Incorreta, pois o verbo pede preposição quando 

empregado no sentido de ‗presenciar‘. 

E. Incorreta, pois pede preposição quando seu emprego é 

feito no sentido de ‗acompanhar‘ 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – As aplicações mais frequentes da epidemiologia em saúde 

pública são, EXCETO:  

 

A. Descrever o espectro clínico das doenças e sua história 

natural. 

B. Identificar fatores de risco de uma doença e grupos de 

indivíduos que apresentam maior risco de serem 

atingidos por determinado agravo. 

C. Prever tendências. 

D. Avaliar o quanto os serviços de saúde respondem aos 

problemas e necessidades das populações.  

E. Testar a eficácia, a efetividade das estratégias de 

intervenção, assim como a qualidade, acesso e 

disponibilidade dos serviços de saúde para controlar, 

prevenir e tratar os agravos de saúde na comunidade e 

clínica médica.  

 

17 – Segue a tabela de casos de dengue numa cidade ―X‖, onde 

a população é cerca de 400 mil habitantes: 

 

PERÍODO Nº DE CAOS NOVOS 

NOTIFICADOS 

JULHO 322 

AGOSTO 258 

SETEMBRO 93 

OUTUBRO 104 

NOVEMBRO 62 

DEZEMBRO 51 

 

Qual foi o coeficiente de prevalência do semestre? 

 

A. 0,002225 casos por 400mil habitantes. 

B. 0,002225 casos por 100mil habitantes. 

C. 2,225 casos por 100mil habitantes. 

D. 22,25 casos por 100mil habitantes. 

E. 222,5 casos por 100mil habitantes. 

 

18 – Os atos administrativos preventivos de polícia sanitária 

podem ser, EXCETO: 

 

A. Fiscalização 

B. Apreensão de produtos  

C. Autorização 

D. Licença 

E. Notificação 
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19 – De acordo com Lei Nº 8.080/90; Dos Objetivos e 

Atribuições; Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde 

SUS: 

 

I. A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 

II. A formulação de política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômico e social, a 

observância da redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e o estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário as ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

IV. Participação, no âmbito de competência do sistema 

único de saúde (SUS), em estudos, pesquisas, 

avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à 

saúde existentes no processo de trabalho. 

 

Estão CORRETOS: 

 

A. I, II e III. 

B. I, III e IV. 

C. II e IV. 

D. Apenas IV. 

E. I e III. 

 

20 – Refere-se a uma pandemia: 

 

A. Câncer. 

B. Diabetes. 

C. Hipertensão arterial. 

D. Colesterol alto. 

E. Tuberculose. 

 

21 – São ações relacionadas ao controle da dengue, EXCETO: 

 

A. Vistoriar a casa e o quintal, acompanhado pelo 

morador, para identificar locais de existência de 

objetos que sejam ou possam se transformar em 

criadouros de mosquito transmissor da dengue. 

B. Orientar e acompanhar o morador na retirada, 

destruição ou vedação de objetos que possam se 

transformar em criadouros de mosquitos. 

C. Caso seja necessário, retirar os ovos e larvas do 

mosquito. 

D. Conhecer sinais e sintomas da dengue, identificar as 

pessoas que os apresentarem e orientar para que 

procurem a Unidade Básica de Saúde, e que comecem 

a tomar muito líquido imediatamente. 

E. Reunir-se mensalmente com a equipe da Unidade 

Básica de Saúde para planejar ações conjuntas, trocar 

informações sobre suspeitos de dengue que 

apresentam febre, evolução dos números de infestação 

por Aedes aegypti da área de abrangência, criadouros 

preferenciais e medidas que estão sendo ou deverão 

ser adotadas para melhorar a situação. 

 

22 – Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária, EXCETO: 

 

A. Definir a Política Nacional de Vigilância Sanitária. 

B. Definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

C. Normatizar, controlar e fiscalizar produtos, 

substâncias e serviços de interesse para a saúde. 

D. Exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e 

fronteiras, devendo essa atribuição ser prioritariamente 

exercida pelos estados, pelo distrito federal e pelos 

municípios. 

E. Acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e 

municipais de vigilância sanitária. 

 

23 – São doenças com maior prevalência em adultos maduros e 

idosos (50 anos e mais), EXCETO: 

 

A. Doenças crônico-degenerativas 

B. Doenças ocupacionais 

C. Câncer 

D. Enfisema 

E. Diabetes 

 

24 – Corresponde ao acidente ofídico de maior importância 

epidemiológica no país, pois é responsável por cerca de 90% 

dos envenenamentos. 

 

A. Acidente Crotálico 

B. Acidente Botrópico 

C. Acidente Laquético 

D. Acidente Elapídico 

E. Acidentes por Colubrídeos 

 

25 – São fontes de dados de mortalidade, EXCETO: 

 

A. Serviços de estatística demográfica (estatística vital). 

B. Laboratórios e farmácias. 

C. Cartórios de registro civil. 

D. Cemitérios. 

E. Investigações epidemiológicas e inquéritos especiais. 

 

26 – Na investigação epidemiológica, as informações obtidas, 

analisando os dados colhidos em investigação, necessárias para 

o controle de surtos são, EXCETO: 

 

A. Distribuição dos casos por faixa etária. 

B. Distribuição espacial dos casos (residência, bairro, 

município). 

C. Grupos populacionais de menor risco. 

D. Medidas de controle na área. 

E. Distribuição dos casos no tempo. 

 

27 – O sapinho é causado por: 

 

A. Paecilomyces lilacinus 

B. Aspergillus flavus 

C. Candida albicans 

D. Aspergillus parasiticus 

E. Cryptococcus albidus 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paecilomyces_lilacinus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aspergillus_flavus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aspergillus_parasiticus
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28 – Avaliação da dimensão do problema/processo saúde-

doença – onde se leva em conta principalmente a frequência da 

ocorrência, isto é, a incidência, a prevalência, a morbidade e a 

mortalidade e, em planejamento e Vigilância Sanitária, a 

gravidade do efeito (consequência, ou dano) do evento.  

 

Esta é a definição de: 

 

A. Governabilidade  

B. Gravidade  

C. Magnitude  

D. Severidade 

E. Vulnerabilidade 

 

29 – Fatores políticos que devem ser fortemente considerados 

ao se analisarem as condições de pré-patogênese ao nível do 

social. Estes incluem, EXCETO: 

 

A. Instrumentação jurídico-legal. 

B. Decisão política. 

C. Participação consentida e valorização da cidadania. 

D. Participação comunitária não efetivamente exercida. 

E. Transparência das ações e acesso à informação. 

 

30 – São medidas preventivas para acidentes com animais 

peçonhentos, EXCETO: 

 

A. Tampar ralos e frestas de esgoto com telas. 

B. Não acumular lixo, entulho, ou material de construção. 

C. Uso de calçados de cano baixo e luvas. 

D. Conter proliferação exagerada de insetos. 

E. Sacudir sapatos e roupas antes de vestir. 

 

31 – Na tríade epidemiológica das doenças, no ambiente, 

pertencem aos determinantes sociais: 

 

A. Temperatura. 

B. Infecções. 

C. Umidade. 

D. Poluição. 

E. Comportamentos. 

 

32 – Indique a taxa de letalidade de um local, onde 121 

morreram de 620 doentes e uma população geral de 135 mil 

pessoas. 

 

A. 0,19 

B. 19,5 

C. 0,55 

D. 5,55 

E. 26,3 

 

33 – São condições que aumentam o risco das pesoas 

adoeceram, EXCETO: 

 

A. Desemprego. 

B. Esgoto à céu aberto e pluvial. 

C. Falta de água tratada. 

D. Automedicação. 

E. Uso incorreto de agrotóxicos. 

 

34 – As Lombrigas ou bichas referem-se a: 

 

A. Taenia solium 

B. Ancylostoma braziliense 

C. Ascaris lumbricoides 

D. Trichuris trichiura 

E. Enterobius vermiculares 

 

35 – A Lonomia é causada por: 

 

A. Moquito. 

B. Carrapato. 

C. Escorpião. 

D. Lagarta. 

E. Serpente. 

 

36 – O envelhecimento da população brasileira é reflexo do: 

 

A. Aumento da expectativa de vida. 

B. Avanço no campo da saúde. 

C. Aumento da taxa de natalidade. 

D. Conquistas tecnológicas, científicas e avanços na 

medicina. 

E. Mudanças no contexto sócio-político-econômico. 

 

37 – São atividades ou ações  da Atenção Básicas de Saúde, 

EXCETO: 

 

A. Educação para a saúde e como prevenir doenças. 

B. Imunizações. 

C. Combate às enfermidades endêmicas locais. 

D. Tratamento das doenças e traumatismos de alta 

complexidade. 

E. Atendimento dos transtornos relacionados à nutrição, 

abastecimento de água e saneamento básico. 

 

38 – Caracterizado por envolver ações de saneamento básico 

com resultados permanentes. Exemplo: a coleta e destinação 

adequada de lixo e a destruição de criadouros temporários. 

 

Esta é a definição de que tipo de controle dos vetores da 

dengue: 

 

A. Mecânico 

B. Biológico 

C. Legal 

D. Químico 

E. Administrativo  

 

39 – Percentual da população residente em áreas urbanas, em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

 

A frase acima define: 

 

A. Razão de dependência. 

B. Grau de urbanização. 

C. Índice de envelhecimento. 

D. Taxa específica de fecundidade. 

E. Taxa de crescimento da população. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Taenia_solium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ancylostoma_braziliense
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40 – A taxa específica de fecundidade mede a intensidade de 

fecundidade a que as mulheres estão sujeitas em cada grupo 

etário do período reprodutivo de: 

 

A. 15 a 35 anos de idade. 

B. 15 a 49 anos de idade. 

C. 18 a 35 anos de idade. 

D. 18 a 49 anos de idade. 

E. 21 a 55 anos de idade. 

 

 

 


