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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Por que os médicos erram 

 

Errar é humano, mas o erro de alguns humanos é menos 

tolerado que o de outros. Com os médicos, o mínimo equívoco 

pode ser a diferença entre a vida e a morte. 

 

Quase sempre os erros médicos são atribuídos à má qualidade 

da formação profissional, à carga de trabalho extenuante, à 

negligência ou ao excesso de confiança nas próprias 

habilidades. Existem, porém, outros fatores potencialmente 

fatais. 

 

1) “Conheço este tipo de paciente” 

O médico se baseia em estereótipos. Em geral, é influenciado 

pela aparência e pelo estado emocional do paciente. 

2) “Acabei de ver outro caso como este” 

O médico é influenciado pela última experiência ou por um 

caso que o marcou muito. 

3) “Preciso fazer alguma coisa” 

O médico decide agir rápido mesmo sem ter certeza da natureza 

do problema. 

4) “Adoro este paciente” 

O médico tende a descartar a hipótese de uma doença grave 

quando gosta muito do paciente. 

 

01-Segundo o texto: 

 

A. Os erros médicos acontecem por fatores internos 

como carga de trabalho extenuante e má formação 

profissional. 

B. O erro médico é um grande problema porque sempre 

tem consequências fatais. 

C. Além dos fatores que são geralmente apontados como 

causadores de erro médico, pode haver outros a ser 

considerados. 

D. O erro médico acontece principalmente porque o 

profissional tem certeza absoluta de seu diagnóstico. 

E. É impossível para o médico agir rápido e dar um 

diagnóstico correto. Por isso a alta ocorrência de 

erros. 

 

02-„Errar é humano, mas o erro de alguns humanos é menos 

tolerado que o de outros. Com os médicos, o mínimo equívoco 

pode ser a diferença entre a vida e a morte.‟ 

Com essa consideração, o autor quis dizer que: 

 

A. O médico é o único profissional que pode errar. 

B. O médico é o profissional cujo erro chama a atenção 

por ser o único que provoca a morte. 

C. É sempre tolerável qualquer erro médico, menos 

aquele que provoca a morte. 

D. Embora errar seja algo possível, quando se trata de 

profissionais médicos, o resultado pode ser 

irreversível e trágico. 

E.  É errado não tolerar o erro dos médicos, afinal, eles 

são humanos. 

 

 

 

03-„Existem, porém, outros fatores potencialmente fatais. ‟ O 

termo sublinhado indica que: 

 

A. Os fatores podem levar à morte.  

B. Os fatores causam doenças irreversíveis. 

C. Os fatores podem ser ignorados. 

D. Os fatores podem ser potencializados. 

E. Os fatores  potenciais podem ser eliminados. 

 

04- “Conheço este tipo de paciente” 

 O médico se baseia em estereótipos.‟ 

 

Só NÃO é uma definição de „estereótipo‟ no texto, a 

alternativa: 

 

A. Visão ou compreensão (de algo ou alguém) muito 

generalizada, formada somente na comparação com 

padrões fixos e preconcebidos. 

B. Esse padrão, formado a partir de uma imagem 

alimentada mais por conceitos fixos e preconcebidos do 

que pela própria realidade. 

C. Idéia repetitiva, sem originalidade, lugar-comum. 

D. Chapa de reprodução de caracteres tipográficos. 

E. Sem nuanças, sem distinção de características próprias, 

mais sutis. 

 

05- São acentuadas pela mesma regra que „equívoco‟: 

 

A. Lâmpada e ônibus. 

B. Relógio e horário. 

C. Paradisíaco e dicionário. 

D. Típico e grátis. 

E. Países e periféricos.  

 

06- Nas palavras extenuante e negligência  as letras X e G 

muitas vezes causam confusão por terem o mesmo som que as 

letras S e J. Em qual das alternativas as palavras estão 

corretamente escritas e têm  o mesmo som que as destacadas 

acima? 

 

A. Exame e magestade  

B. Experiência e agitação 

C. Explicação e gipe 

D. Expecial e gema 

E. Fixo e magia 

 

07- “O médico é influenciado pela última experiência ou por 

um caso que o marcou muito.” 

No trecho acima estão sublinhadas 2 orações. A conjunção OU 

faz com que elas estabeleçam uma relação de: 

 

A. Explicação 

B. Conclusão 

C. Negação 

D. Alternância 

E. Adição 
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08- „O médico decide agir rápido mesmo sem ter certeza da 

natureza do problema.‟ Em qual das alternativas abaixo a 

alteração das palavras NÃO mudou o sentido da sentença? 

 

A. O médico decide agir rápido embora não tenha certeza 

da natureza do problema. 

B. O médico decide agir rápido ainda sem ter certeza da 

natureza do problema. 

C. O médico decide agir rápido já sem ter certeza da 

natureza do problema. 

D. O médico decide agir rápido porém não tem certeza da 

natureza do problema. 

E. O médico decide agir rápido mesmo antes de ter 

certeza da natureza do problema. 

 

 
 

09- Ainda que se utilize de um tom bem humorado em seu 

texto, o autor procurou: 

 

A. Fazer rir 

B. Informar 

C. Receitar 

D. Omitir 

E. Criticar 

 

10- „...e põe na internet pra calar a boca da oposição...‟ A 

palavra „pra‟ foi empregada para iniciar uma oração que indica: 

 

A. Uma omissão da oração anterior. 

B. A explicação para um termo da oração anterior. 

C. A especificação do tempo em que ocorreu a ação da 

oração anterior.  

D. O motivo da ação da oração anterior. 

E. A finalidade da ação presente na oração anterior. 

 

11- Em qual dos trechos retirados de uma reportagem, NÃO 

houve erro no emprego da pontuação? 

 

A. Mais do que esbanjar e permitir excessos no dia a dia, o 

quinteto de Mulheres Ricas mostrou que o dinheiro 

realmente não traz felicidade, mas manda buscar. 

B. Enquanto mandava tirar o colchão antigo – 

praticamente novo Lydia descia do armário fantasias de 

odalisca. 

C. Depois de espinafrar Debora Rodrigues nos episódios 

anteriores Val se rendeu aos conhecimentos 

automotivos da amiga e, lhe pediu ajuda, para comprar 

um carro novo. 

D. "Se ela entrasse vestida assim na minha concessionária 

eu gritaria: 'Socorro, pega a trombadinha' disparou Val 

sobre a roupa; usada por Debora; camisa, calça jeans e 

botas. 

E. Adoro potência?  Disparou Val ao fechar a compra do 

carro de 1,5 milhão de reais. 

 

12- Em qual dos trecho não houve erro de regência ou 

concordância? 

 

A. Fundada em 2006 na Suécia, terra aonde surgiu o 

Partido Pirata, a seita do Copimismo têm como 

preceito copiar como forma de difundir conhecimento. 

B. O fundamento estar na Bíblia, garante os copimistas, 

que citam Coríntios, capítulo 1, versículo 11:1: “Me 

imitem, assim como eu imito Cristo”. 

C. Para os fiéis dessa pouco convencional igreja, 

compartilhar informação por meio de downloads de 

CDs, DVDs e até softwares é sagrado, mesmo que isso 

signifique infringir a legislação sobre direitos autorais. 

D. Embora viva no limite da legalidade, os seguidores 

ainda não teve problemas com a justiça. 

E. “Podemos ser presos pelo que fazemos. Por isso, 

tentam preservar nossas identidades por muito tempo”, 

diz o estudante sueco Isak Gerson, de apenas 20 anos 

de idade, que diz ter sido elegido líder espiritual da 

Igreja e um de seus fundadores. 

 

Consolo na praia  
 

Vamos, não chores 

A infância está perdida 

Mas a vida não se perdeu 

O primeiro amor passou. 

O segundo amor passou. 

O terceiro amor passou. 

Mas o coração continua. 

Perdeste o melhor amigo. 

Não tentaste qualquer viagem. 

Não possuis casa, navio, terra. 

Mas tens um cão. 

Algumas palavras duras 

Em voz mansa, te golpearam. 

Nunca, nunca cicatrizam. 

Mas e o humor? 

A injustiça não se resolve. 

A sombra do mundo errado 

Murmuraste um protesto tímido. 

Mas virão outros. 

Tudo somado, devias 

Precipitar-te de vez nas águas. 

Estás nu na areia, no vento... 

Dorme, meu filho. 
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13- Em um dos versos do poema foi omitido propositalmente o 

acento grave na ocorrência da crase. Qual? 

 

A. Mas a vida não se perdeu. 

B. A sombra do mundo errado. 

C. Algumas palavras duras. 

D. A injustiça não se resolve. 

E. A infância está perdida. 

 

14- Podemos afirmar que no poema percebem-se dois 

sentimentos diferentes. Quais são? 

 

A. Desconsolo e esperança. 

B. Medo e alegria. 

C. Sono e insônia. 

D. Amizade e solidão. 

E. Sede e saciedade. 

 

15- No poema o eu lírico cita vários acontecimentos bons e 

ruins na vida do homem. A principal característica desses 

acontecimentos é que: 

 

A. Sempre são alegres. 

B. Nunca se acabam. 

C. Não duram para sempre. 

D. Trazem apenas felicidade. 

E. Servem de motivos para protestar. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

16- Qual a função de um Cooler em um computador? 

 

A. Melhorar o desempenho do vídeo.  

B. Refrigeração de componentes. 

C. Armazenamento de dados. 

D. Fazer as conexões de rede. 

E. NDA. 

 

17- O que indica um arquivo com extensão .Rar ? 

 

A. Que é um arquivo de vídeo. 

B. Que é um arquivo de áudio. 

C. Que o arquivo que foi comprimido. 

D. Que é um arquivo de Sistema. 

E. NDA 

 

18- Qual a utilidade do Ctrl + z no World? 

 

A. Colar. 

B. Copiar. 

C. Repetir a digitação. 

D. Desfazer a digitação. 

E. NDA. 

 

19- Marque a alternativa correta:  

 

I. Para ativar o ajuda do Windows, basta apertar o botão 

F2. 

II. Utilizando Alt+ f4 pode-se encerrar um programa ou 

janela no Windows. 

III. Para selecionar todo o texto no World utiliza-se o 

Ctrl+ T. 

 

A. I e II 

B. II e III 

C. I e III 

D. I, II e III 

E. NDA 

 

20- Qual dos Codecs abaixo não é um codec com perdas (ou 

lossy)? 

 

A. MP3  

B. MJPEG 

C. AC3 

D. WMA 

E. RMVB 

 

21- Julgue os itens a seguir:  

 

I. Os codecs com perdas são codecs que codificam som 

ou imagem, resultando em perda de qualidade para 

alcançar maiores taxas de compressão. 

II. Os codecs sem perdas são codecs que codificam som 

ou imagem comprimindo o arquivo sem alterar o som 

ou imagem originais. 

III. O objetivo de tanto dos Codecs de perdas como dos 

Codecs sem perdas é diminuir o tamanho dos arquivos 

originais para facilitar armazenamento e transporte. 

 

Estão corretos:  

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. I e III apenas.  

D. I, II e III.  

E. N.D.A. 

 

22- São todos aplicativos multimídias, exceto:  

 

A. Real Media Player 

B. Winnamp 

C. Windows Media Player 

D. Moonzilla 

E. Kaffeine 

 

23- Qual dos Hardwares abaixo influência diretamente na 

qualidade de vídeo?   

 

A. Teclado 

B. Mouse 

C. Placa mãe 

D. A fonte de energia 

E. O adaptador de vídeo  

 

24- De acordo com a afirmativa abaixo, marque a alternativa 

incorreta. 

É vantagem de se ter acesso remoto: 

 

A. O ganho de tempo. 
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B. A diminuição de gastos em uma empresa com a 

diminuição com gastos de deslocamento. 

C. A resolução de problemas sem a presença física do 

técnico. 

D. Melhor funcionamento da máquina. 

E. NDA. 

 

25- Marque a resposta correta:  

 

I. É possível acessar remotamente qualquer computador. 

II. Acessar um computador remotamente sem autorização 

é ilegal. 

III. Pode ser utilizado para monitorar o que seus 

subordinados ou seus filhos acessam. 

 

A. Apenas I e II estão corretos.  

B. Apenas II e III estão corretos.  

C. Apenas I e III estão corretos.  

D. I, II e III estão corretos.  

E. N.D.A. 

 

26- A arquitetura da internet está giro de um tipo de arquitetura 

que tipo é esse? 

 

A. Cliente-servidor 

B. HTTP 

C. WWW  

D. XXX 

E. NDA 

 

27- Quando você instala uma aplicação de internet que se 

comunica através de solicitações de serviço, qual o tipo de 

aplicação é essa? 

 

A. Browse 

B. Servidor 

C. Cliente 

D. HTML 

E. NDA 

 

28- Podem ser usados para transferência e armazenamentos de 

arquivos: 

 

A. HD externo 

B. Pen Driver 

C. DVD 

D. CD  

E. Todas as alternativas anteriores.  

 

29- O que é um Backup? 

 

A. É um arquivo de execução de sistema. 

B. Programa para rodar vários tipos de mídia. 

C. Caixa especializada para guardar arquivos. 

D. É uma copia de segurança. 

E. NDA. 

 

 

 

 

 

30- Para que serve uma entrada USB? 

 

A. Para acessar o computador remotamente. 

B. Para permiti a conexão de diversos periféricos sem a 

necessidade de desligar o PC. 

C. Para conectar adaptadores de vídeo na placa mãe. 

D. Para conectar as placas de memória RAM. 

E. NDA. 

 

31- Marque a alternativa correta. 

 

I. Vários periféricos podem ser ligados no computador 

via USB. 

II. O padrão USB foi desenvolvido por um consórcio de 

empresas, entre as quais: Microsoft, Apple, HP e a 

Intel. 

III. O padrão USB 2.0 tem o mesmo conector da versão 

USB 1.1 sendo totalmente compatível ela e mantendo 

a velocidade da versão 2.0. 

 

A. Apenas I e II estão corretos.  

B. Apenas II e III estão corretos.  

C. I e III estão corretos.  

D. I, II e III estão corretos.  

E. N.D.A. 

 

32- Onde podem ser armazenadas cópias de segurança 

(backups)? Marque a alternativa incorreta. 

 

A. HD externo 

B. Disco rígido 

C. Memória RAM 

D. DVD 

E. HD virtual 

 

33- Usando o World quando da você três cliques no inicio de 

qualquer parágrafo ou CTRL+T, o que acontece? 

 

A. O parágrafo inteiro é selecionado. 

B. A primeira palavra é selecionada. 

C. O documento inteiro é selecionado. 

D. A linha inteira é selecionada. 

E. NDA 

 

34- Julgue os itens a seguir. 

 

I. Você pode utilizar três estilos ao mesmo tempo. 

II. O tamanho da fonte pode variar entre 8 e 72 não 

podendo haver tamanho maior que essas opções. 

III. É possível aplicar diferentes tipos de sublinhados, 

como o tipo Simples, somente palavras, duplo, 

pontilhado, etc. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I e II 

B. II e III 

C. I e III 

D. I, II e III 

E. NDA 
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35- Em relação aos conceitos de organização e de 

gerenciamento de arquivos e pastas é correto afirmar: 

 

A. Uma pasta constitui um meio de organização de 

programas e de documentos no disco.  

B. Uma Pasta pode conter apenas arquivos.  

C. Uma pesquisa de arquivos no Windows leva em conta 

diversos critérios entre eles nome, tamanho e data de 

criação. 

D. A, B e C estão corretos. 

E. A, B e C estão incorretos. 

 

36- Julgue os itens a seguir:  

 

I. Uma intranet é uma rede de computadores privada que 

assenta sobre protocolos da Internet. Sendo ela 

bastante semelhante menos na arquitetura cliente-

servidor. 

II. A Intranet também pode ser conceituada como uma 

Internet Privada. 

III. A intranet permite a comunicação de um departamento 

com todos os outros de uma empresa. 

 

Estão corretos:  

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. I e III apenas.  

D. I, II e III apenas.  

E. N.D.A. 

 

37- O que é uma LAN:  

 

A. Rede aberta. 

B. Sala repleta de computadores. 

C. Rede local. 

D. Rede protegida. 

E. NDA. 

 

38- Das opções abaixo qual não é um periférico? 

 

A. Teclado. 

B. Monitor. 

C. Impressora. 

D. Fone de ouvido.  

E. Adaptador de vídeo.   

 

39- Qual a principal função do Excel? 

 

A. Editar arquivos gráficos. 

B. Fazer e editar textos. 

C. Fazer Cálculos e Planilhas. 

D. Editar arquivos de Áudio. 

E. NDA. 

 

 

 

 

 

 

 

40- Julgue os itens a seguir. 

 

I. O PowerPoint tem como função básica apresentações, 

em seqüência de telas para projeções. 

II. As apresentações do PowerPoint podem utilizar sons, 

imagens, textos ou gráfico. 

III. O PowerPoint só está configurado para apresentações 

em telas de computador. 

 

Estão corretos: 

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. I e III apenas.  

D. I, II e III.  

E. NDA. 

 

 

 

  

 


