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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 – Animal de grande risco de transmissão da raiva: 

 

A. Morcego de qualquer espécie 

B. Rato 

C. Caititu 

D. Gambás 

E. Coelho 

 

17 – O agente etiológico da Gonorreia é: 

 

A. A bactéria Neisseria gonorrhoeae. 

B. O vírus Neisseria gonorrhoeae. 

C. O fungo Neisseria gonorrhoeae. 

D. Seringa contaminada. 

E. Ato sexual inseguro. 

 

18 – São orientações para o preparo e oferta dos alimentos a 

partir dos 6 meses de idade, EXCETO: 

 

A. A alimentação deve ser desde o início espessa, em 

forma de papa ou purê, para garantir a densidade 

energética e estimular a mastigação. 

B. Os alimentos devem ser bem cozidos, refogados ou 

ensopados, com pouca água, até ficarem macios. 

C. As carnes devem compor as grandes refeições sendo 

oferecidas bem cozidas, desfiadas ou bem picadas. 

D. Depois de prontos os alimentos devem ser amassados 

com garfo e oferecidos com colher. O liquidificador e 

a peneira não devem ser utilizados. 

E. Os alimentos devem ser oferecidos com rigidez de 

horários, e com intervalos regulares para que a criança 

sinta vontade de se alimentar. 

 

19 – São recomendações gerais às famílias de crianças 

pequenas, com dificuldades de adaptação ou recusa na 

introdução de outros alimentos, EXCETO: 

 

A. Separar a refeição em um prato individual para ter 

certeza do quanto a criança está realmente ingerindo. 

B. Estar presente junto às refeições mesmo que a criança 

já coma sozinha e ajudá-la se necessário. 

C. Não apressar a criança. Porém, não permitir que a 

mesma coma um pouco, brinque volte a comer 

novamente, pois isto reduz o apetite.  

D. Alimentar a criança tão logo ela demonstre fome. Se a 

criança esperar muito, ela pode perder o apetite. 

E. Evitar forçar a criança a comer para não aumentar 

estresse e diminuir mais o apetite.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2016 

  

 

MÉDIO – 33 / 36 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.   

Página 4 

20 – Os principais fatores associados à prática da violência com 

idosos são, EXCETO: 

 

A. Filhos independentes financeiramente de seus pais de 

idade avançada. 

B. Abuso de álcool e drogas pelos familiares ou pelo 

próprio idoso. 

C. Os cuidadores terem sido vítimas de violência 

doméstica. 

D. Conflitos intergeracionais. 

E. Idosos com deficit cognitivo, alterações do sono, 

incontinências, dificuldade de locomoção e 

necessitando de cuidados intensivos em suas 

atividades da vida diária. 

 

21 – Construtivista, busca engajar ativamente por meio de 

projetos de intervenção socioambiental que previnam 

problemas ambientais. Muitas vezes traz uma visão crítica dos 

processos históricos de construção da sociedade ocidental, e o 

meio ambiente se torna meta do aprendizado. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Educação sobre o ambiente. 

B. Educação no meio ambiente. 

C. Educação para o ambiente. 

D. Educação do ambiente. 

E. Educação com ambiente. 

 

22 – A doença de Chagas pode ser transmitida por, EXCETO: 

 

A. Transfusão de sangue de doador portador da doença. 

B. Transmissão vertical via placenta (mãe para filho). 

C. Ingestão de carne contaminada. 

D. Acidentalmente em laboratórios. 

E. Relação sexual. 

 

23 – Na classificação do lixo, refere-se a lixo orgânico, 

EXCETO: 

 

A. Restos de alimentos. 

B. Folhas e sementes. 

C. Papéis. 

D. Hospitalar. 

E. Madeira. 

 

24 – Em crianças recém-nascidas (0 a 28 dias), deve-se 

verificar, EXCETO: 

 

A. Os dados de identificação do nascimento por meio da 

caderneta da criança. 

B. Se já foi feito o teste do pezinho. 

C. Se já foram realizadas as vacinas – BCG, hepatite B e 

Rotavírus. 

D. Se a criança já evacuou ou está evacuando 

regularmente. 

E. Os cuidados com o coto umbilical. 

 

 

 

 

25 – Os dentes de leite são em número de 20, SENDO: 

 

A. 10 incisivos, 6 caninos, 4 molares. 

B. 8 incisivos, 4 caninos, 8 molares. 

C. 10 incisivos, 4 caninos, 6 molares. 

D. 6 incisivos, 4 caninos, 10 molares. 

E. 8 incisivos, 6 caninos, 6 molares. 

 

26 – A Caderneta de Saúde da Criança existe para acompanhar 

e avaliar o crescimento e desenvolvimento e a saúde da criança 

até os: 

 

A. 09 anos. 

B. 10 anos. 

C. 12 anos. 

D. 15 anos. 

E. 18 anos. 

 

27 – Entre os benefícios biológicos, psicológicos e sociais 

proporcionados pelo desempenho de atividades físicas e prática 

corporal, estão, EXCETO: 

 

A. Melhor funcionamento corporal, com aumento das 

perdas funcionais e favorecendo a preservação da 

independência. 

B. Redução do risco de morte por doenças 

cardiovasculares. 

C. Ossos e articulações mais saudáveis. 

D. Aumento da resistência dos músculos. 

E. Melhora na flexibilidade das juntas/articulações. 

 

28 – Refere-se ao papel dos ACS junto às pessoas com 

diagnóstico da hanseníase, EXCETO: 

 

A. Realizar busca ativa de faltosos e daqueles que 

abandonaram o tratamento. 

B. Supervisionar o uso dos medicamentos, quando 

indicado e conforme planejamento da equipe. 

C. Orientar sobre a importância do tratamento correto. 

D. Não compartilhar com a equipe informações colhidas 

durante a visita domiciliar, exceto com o médico 

responsável pela unidade ou em casos jurídicos. 

E. Nas visitas domiciliares, atender os usuários em 

ambientes arejados (com ventilação de ar). 

 

29 – Dos atos preventivos às doenças, indique o que é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Malária: orientar o uso de repelentes, uso de roupas e 

acessórios para diminuir o contato com o mosquito, 

uso de mosquiteiros e cortinas embebidos ou não em 

inseticidas, colocação de telas em portas e janelas. 

B. Dengue: a principal medida é evitar a existência de 

criadouros – locais que acumulam água onde os 

mosquitos possam se reproduzir. 

C. Esquistossomose: desenvolver medidas simples de 

cuidado ambiental para o controle de caramujos. 

D. Tracoma: orientar para higiene e vacinação de cães e 

gato domésticos. 
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E. Quando necessário, realizar a aplicação de 

larvicidas/moluscocidas químicos e biológicos; a 

borrifação intradomiciliar de efeito residual; e a 

aplicação espacial de inseticidas por meio de 

nebulizações. 

 

30 – As cercárias são vistas em maior quantidade na água e 

com maior atividade no horário entre: 

 

A. 04h e 06h. 

B. 06h e 10h. 

C. 06h e 12h. 

D. 10h e 16h. 

E. 12h e 04h. 

 

31 – Quanto à saúde bucal no adulto, deve-se orientar para 

procurar o serviço de saúde bucal o mais rápido possível, 

quando a pessoa apresentar: 

 

A. Dentes cariados. 

B. Dentaduras frouxas, mal adaptadas ou quebradas. 

C. Qualquer feridas nos lábios, língua, gengiva, 

bochechas. 

D. Dificuldade para falar, sorrir e comer. 

E. Dor, inchaço e vermelhidão na boca ou no rosto. 

 

32 – O câncer do colo do útero pode ser evitado fazendo o 

exame conforme as recomendações e também evitando alguns 

fatores de risco, que incluem, EXCETO: 

 

A. Relações sexuais precoces. 

B. Múltiplos parceiros. 

C. Doenças sexualmente transmissíveis. 

D. Fumo. 

E. Deficiência de vitaminas A, B, C e E. 

 

33 – A pandemia é uma epidemia que atinge grandes 

proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes ou 

por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo 

cidades e regiões inteiras. São exemplos de pandemia, 

EXCETO: 

 

A. AIDS 

B. Gripe asiática 

C. Diabetes 

D. Tifo 

E. Gripe espanhola 

 

34 – A vacina BCG protege contra: 

 

A. H1N1 

B. Tuberculose 

C. Rubéola 

D. Rotavírus 

E. Sarampo 

 

35 – Fatores associados às doenças crônicas não transmissíveis: 

 

A. Estresse decorrente da industrialização e do 

desenvolvimento econômico. 

B. Distúrbios dietéticos. 

C. Ato sexual inseguro. 

D. Sedentarismo. 

E. Drogadição. 

 

36 – São distúrbios causados por roedores, EXCETO: 

 

A. Peste bubônica. 

B. Tifo murino. 

C. Triquinose. 

D. Leishmaniose. 

E. Hantavirose. 

 

37 – O soro de reidratação caseiro tem uma durabilidade de, no 

máximo: 

 

A. 06 horas. 

B. 12 horas. 

C. 24 horas. 

D. 48 horas. 

E. 1 semana. 

 

38 – São metais que NÃO podem ser reciclados, EXCETO: 

 

A. Lata de aerosóis. 

B. Lata de tinta. 

C. Fios elétricos. 

D. Pilhas. 

E. Lata de pesticida. 

 

39 – Para prevenir o escorbuto é preciso consumir alimentos 

fontes de: 

 

A. Cálcio. 

B. Zinco. 

C. Vitamina A. 

D. Vitamina C. 

E. Vitamina D. 

 

40 – É aquele período em que o indivíduo é capaz de transmitir 

a doença quer esteja ou não com sintomas. 

 

Esta é a definição de que período? 

 

A. De transmissibilidade. 

B. De incubação. 

C. Pré-patogênese. 

D. Patogênese. 

E. Regressão. 

 


