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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- Marque a alternativa incorreta:  

 

A topografia é dividida em: 

 

A. Topometria 

B. Topologia 

C. Taqueometria 

D. Fotogrametria 

E. Endotopografia  

 

17- Marque a alternativa correta sobre o Teodolito:  

 

I. O uso do teodolito reduz significativamente o tempo 

usado para um levantamento topográfico aumentando 

bastante a precisão. 

II. O teodolito basicamente é um telescópio com 

movimentos graduados na vertical e na horizontal, e 

montado sobre um tripé centrado e verticalizado. 

III. Atualmente estão disponíveis no mercado teodolitos 

automáticos que fazem a leitura dos pontos e os 

armazenam na memória. 

 

A. Apenas I está correta. 

B. Apenas II está correta. 

C. Apenas III está correta. 

D. Todas estão corretas. 

E. Todas estão erradas. 

 

 

 

18 - São instrumentos usados na topografia: 

 

A. Mira. 

B. Estaca. 

C. GPS. 

D. Estádia. 

E. Todas estão corretas. 

 

19- Marque a alternativa correta: 

 

I. A Baliza topográfica também chamado nível óptico é 

um instrumento que tem à finalidade de medição de 

desníveis entre pontos que estão em alturas distintas. 

II. O Nível topográfico é um instrumento utilizado pelo 

topógrafo para elevar o ponto topográfico com 

objetivo de torná-lo visível. 

III. O prumo é um instrumento para detectar a vertical do 

lugar e elevar o ponto. Ele pode ser adaptado a um 

tripé. 

 

A. Apenas I está correta. 

B. Apenas II está correta. 

C. Apenas III está correta. 

D. Todas estão corretas. 

E. Todas estão erradas. 

 

20- Durante a medição de uma distância utilizando uma trena, é 

incomum o uso de quais acessórios ?  

 

A. Piquetes 

B. estacas testemunhas,  

C. balizas   

D. níveis de cantoneira. 

E. Alicate 

21- O que uma cota pode indicar? Marque a alternativa 

incorreta:  

 

A. Raios e diâmetros. 

B. Volumes e Pesos  

C. Ângulos. 

D. Comprimentos e larguras. 

E. Alturas e profundidades. 

 

22- Esse símbolo Ø indica a medida de quê?  

 

A. Raio. 

B. Diâmetro. 

C. Quadrado. 

D. Diâmetro esférico. 

E. Raio esférico. 

 

23- Marque a alternativa correta: 

 

I. Os símbolos de diâmetro e quadrado podem ser 

omitidos quando a forma for claramente indicada. 

II. Quando a linha de cota é vertical, colocar a cota 

preferencialmente no lado esquerdo. 

III. Acima e paralelamente às suas linhas de cota, 

preferivelmente no centro.  
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A. Apenas I está correta. 

B. Apenas II está correta. 

C. Apenas III está correta. 

D. Todas estão corretas. 

E. Todas estão erradas. 

 

24- São regras de cotagem: 

 

I. As linhas dos elementos de cotagem devem ser 

grossas e tracejadas. 

II. As linhas auxiliares devem ser paralelas ao elemento 

dimensionado. 

III. A linha de cota não deve ser interrompida, mesmo que 

o elemento seja. 

 

A. Apenas I está correta. 

B. Apenas II está correta. 

C. Apenas III está correta. 

D. Todas estão corretas. 

E. Todas estão erradas. 

 

25- Marque a alternativa correta:  

 

I. Locação da obra é transferir para o terreno o que está 

projetado em escala reduzida. 

II. Existem diferentes métodos de locação, que não 

variam em função do tipo de obra. 

III. Não é necessário, propriamente dito, conhecimento do 

terreno onde está sendo feito a obra. 

 

A. Apenas I está correta. 

B. Apenas II está correta. 

C. Apenas III está correta. 

D. Todas estão corretas. 

E. Todas estão erradas. 

 

26- É incomum ter-se como referência em uma locação de 

edifício os seguintes pontos: 

 

A. O alinhamento da rua. 

B. Um poste no alinhamento do passeio. 

C. Um veículo previamente estacionado 

D. Um ponto deixado pelo topógrafo quando da 

realização do controle do movimento de terra. 

E. Uma lateral do terreno. 

 

27- De acordo com as afirmativas abaixo, marque a resposta 

correta. 

 

I. O processo topográfico é utilizado principalmente em 

obras de grande extensão ou em obras executadas com 

estrutura pré-fabricada onde qualquer erro pode 

comprometer seriamente o processo construtivo. 

II. Nos casos de edifícios de pequena extensão, 

construídos pelo processo tradicional, é comum o 

emprego dos procedimentos "manuais". 

III. A demarcação poderá ser realizada totalmente sem o 

auxílio de aparelhos topográficos. 

 

A. Apenas I está incorreta. 

B. Apenas II está incorreta. 

C. Apenas III está incorreta. 

D. Todas estão corretas. 

E. Todas estão incorretas. 

 

28- Marque a alternativa correta: 

 

I. Cotagem são medidas de um objeto, indispensável 

para o projetista indicar a verdadeira grandeza do 

objeto. 

II. Uma cota errada pode trazer prejuízos, perda de tempo 

e aborrecimentos, é necessário ter muita atenção e 

cuidado na hora de se fazer uma cota. 

III. O uso de uma cota dispensa o uso de régua de quem 

está lendo para fazer as medidas, fornecendo 

imediatamente a informação. 

 

A. Apenas I está correta. 

B. Apenas II está correta. 

C. Apenas III está correta. 

D. Todas estão corretas. 

E. Todas estão erradas. 

 

29- Marque a alternativa correta:  

 

I. A Locação da Obra consiste na determinação dos 

pontos, em campo, que permitirão o início da 

construção da obra. 

II. No levantamento preliminar os pontos determinados 

podem ser materializados por simples estacas.  

III. Os levantamentos para locação de obras podem ser de 

maior ou menor complexidade, dependendo da forma 

do terreno, da importância da estrutura a ser locada e 

da amplitude da obra. 

 

A. Apenas I está correta. 

B. Apenas II está correta. 

C. Apenas III está correta. 

D. Todas estão corretas. 

E. Todas estão erradas. 

 
30- Marque a alternativa incorreta. Entre as principais 
informações obtidas com a Sondagem SPT estão:  
 

A. A identificação das diferentes camadas de solo que 
compõem o subsolo. 

B. A classificação dos solos de cada camada. 
C. O nível do Lençol freático. 
D. A capacidade de carga do solo em várias 

profundidades. 
E. NDA. 

 

31- O que é lençol freático? 

 

A. É também conhecido como lençol de água 

subterrânea.  

B. É a região abaixo da zona de aeração ou zona não 

saturada, onde os poros estão totalmente preenchidos 

por água. 

C. É o nome dado a superfície que delimita a zona de 

saturação da zona de aeração. 
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D. É a zona superficial do solo, em que os poros se 

encontram cheios de ar. 

E. NDA. 

 

32- Marque a alternativa incorreta. São características da 

Sondagem à trado: 

 

A. Uma Sondagem feita de forma manual para 

investigação de solos de baixa e média resistência. 

B. A coletagem de amostras é realizada de metro em 

metro ou quando muda a litologia. 

C. É usada para investigação de áreas de empréstimo e 

subleitos de rodovias. 

D. É indicada para grande profundidade.  

E. Todas estão corretas. 

 

33- Marque a alternativa correta. 

 

I. Sondagem a varejão é Feita com uma haste lisa de 

ferro, cravada manualmente, ou à golpes de marreta, 

em sedimentos não consolidados. 

II. É comumente usado para avaliar depósitos de areia, 

cascalho e argila, mas Server para chegar altas 

profundidades também. 

III. Usado também para checar a profundidade de lençóis 

subterrâneos. 

 

A. Apenas I está correta. 

B. Apenas II está correta. 

C. Apenas III está correta. 

D. Todas estão corretas. 

E. Todas estão erradas. 

 

34- Marque a sobre uma terraplanagem mecanizada é  correto 

afirmar: 

 

I. Requer grandes investimentos em equipamentos de 

alto custo. 

II. Exige serviços racionalmente planejados e executados. 

III. Permite a movimentação de grandes volumes de terra 

em pequenos prazos de tempo. 

 

A. Apenas I está correta. 

B. Apenas II está correta. 

C. Apenas III está correta. 

D. Todas estão corretas. 

E. Todas estão erradas. 

 

35- São operações básicas de terraplanagem, marque a 

alternativa incorreta. 

 

A. Escavação.  

B. Carregamento. 

C. Transporte. 

D. Espalhamento. 

E. Junção. 

 

36- Marque a afirmativa correta:  

 

I. A Rocha pode ser escavada com ferramentas comuns e 

sem uso de explosivos. 

II. O solo só pode ser escavado com ajuda de ferramentas 

especiais e/ou com o uso de explosivos. 

III. O uso de explosivos é mais econômico quando se está 

escavando o solo. 

 

A. Apenas I está correta. 

B. Apenas II está correta. 

C. Apenas III está correta. 

D. Todas estão corretas. 

E. Todas estão erradas. 

 

37- Qual dos métodos à seguir  é um método usado na 

consolidação de terreno? 

 

A. Substituição do solo mole. 

B. Lançamento de uma camada de rachão de pedra. 

C. Construção de aterro para pré-carregamento . 

D. A, B e C estão corretos. 

E. A, B e C estão incorretos. 

 

38- Faz parte dão processo de execução de um aterro, marque a 

alternativa correta: 

 

A. Lançamento do material pelo equipamento de 

transporte. 

B. Espalhamento em camadas. 

C. Compactação propriamente dita de cada camada. 

D. A, B e C estão corretos. 

E. A, B e C estão incorretos. 

 

39- De acordo com as afirmativas abaixo, marque a resposta 

correta. 

 

I. Execução dos aterros deve se dar em camadas 

sucessivas, em toda a largura da seção transversal. 

II. O espalhamento da terra na ponta do aterro é um 

serviço cuidadoso, pois os materiais transportados 

devem ser espalhados em camadas uniformes. 

III. As obras para drenagem das bacias hidrográficas e 

chuvas devem ser concluídas sempre depois do aterro. 

 

A. Apenas I está incorreta. 

B. Apenas II está incorreta. 

C. Apenas III está incorreta. 

D. Todas estão incorretas. 

E. Todas estão corretas. 

 

40- São equipamentos usados para fazer um aterramento para 

construção de estradas: 

 

A. Trator de lâminas. 

B. Escavadeiras, carregadeira. 

C. Rolo compactador. 

D. A, B e C estão corretos. 

E. A, B e C estão incorretos. 


