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20 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
 

01- Segundo o texto: 

 

A. O Carnaval é a melhor época para se combater a 

corrupção. 

B. A corrupção pode ser combatida com o voto. 

C. As máscaras são uma representação dos corruptos. 

D. Na frente do computador o cidadão fica mais 

preparado para combater a corrupção. 

E. A urna eletrônica não é tão segura quanto o governo 

diz ser. 

 

02- No trecho „e se tentarmos combater‟ : 

 

A. Há uma frase que indica dúvida. 

B. Há certeza da ação a ser praticada. 

C. Há um balão de pensamento. 

D. Há uma exclamação. 

E. Há uma afirmação. 

 

03- Em qual dos trechos NÃO houve erro na grafia das 

palavras? 

 

A. Antes de sair andando ou corendo por aí, consulte um 

cardiolojista e um ortopedista. 

B. Um par de tênis com sistema de amortecimento diminui 

o impacto da pizada e protege as articulações. 

C. Quem pretende caminhar ou correr precisa criar o 

hábito de beber bastante água. 

D. Para quem está comessando, um terreno muito durro, 

irregular contribui para problemas nas articulações. 

E. É simples assim: inspire pelo naris e espire pela boca. 

 

04- Em qual dos trechos houve erro no emprego da pontuação? 

 

A. Os animais dos campos e das florestas discutiam: qual 

deles seria capaz de ter maior número de filhos. 

B. Nesse momento, passou a leoa. Os animais fizeram-na 

parar e lhe disseram: 

C. - Estamos tentando saber qual de nós tem maior 

ninhada. Quantos são os seus filhos em cada ninhada! 

D. - Um só - respondeu a leoa. 

E. - Mas, lembrem-se: é um leão! 

 
 

05- A placa acima contém alguns erros de grafia. Em qual das 

alternativas TODAS as palavras estão corrigidas corretamente? 

 

A. Cebola- mel- melancia. 

B. Batata- çebola- méu. 

C. Cebola- mél- melancia. 

D. Çebola- mel- melancia. 

E. Batáta- mel- melancia. 

 

Atriz de “Rei Davi” faz plástica após cabelo pegar fogo. 

 

No último dia 16, a atriz Cibele Larrama passou por um grande 

susto durante as gravações da minissérie "Rei Davi". 

 

Interpretando a bruxa Allat, o seu cabelo pegou fogo durante 

uma cena. 

 

Embora a atriz tenha sido atendida rapidamente e a equipe ter 

controlado o fogo, muitos entraram em pânico. Mas ela passa 

bem. 

 

Já nesta semana, Cibele precisou passar por uma cirurgia 

plástica nas costas para amenizar as marcas da queimadura 

sofrida. 

 

De acordo com o jornal Extra, ela continua afastada da 

minissérie e ainda não há data para retornar. 

 

06- O texto lido acima é: 

 

A. Uma receita 

B. Um alerta 

C. Uma notícia 

D. Um artigo de opinião 

E. Uma dissertação 

 

07- „Cibele precisou passar por uma cirurgia plástica nas costas 

para amenizar as marcas da queimadura sofrida.‟ No texto, 

„amenizar‟ é o mesmo que: 

 

A. Desaparecer 

B. Consertar 

C. Diminuir 

D. Suavizar 

E. Esconder 
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08- Assim como a palavra „bruxa‟ também são escritas com X: 

 

A. Manxete e peixe 

B. Maxixe e pixação 

C. Enxame e fexar 

D. Seixo e exame 

E. Paixão e enxer 

 

09- “Embora a atriz tenha sido atendida rapidamente e a equipe 

ter controlado o fogo, muitos entraram em pânico. Mas ela 

passa bem.” 

 

Qual das frases abaixo modificou o sentido do trecho acima? 

 

A. Devido à atriz tenha sido atendida rapidamente e a 

equipe ter controlado o fogo, muitos entraram em 

pânico. Mas ela passa bem. 

B. Mesmo que a atriz tenha sido atendida rapidamente e a 

equipe ter controlado o fogo, muitos entraram em 

pânico. Mas ela passa bem. 

C. Embora a atriz tenha sido atendida rapidamente e a 

equipe ter controlado o fogo, muitos entraram em 

pânico. E ela passa bem. 

D. Apesar da atriz ter sido atendida rapidamente e a equipe 

ter controlado o fogo, muitos entraram em pânico. Mas 

ela passa bem. 

E. Embora a atriz tenha sido atendida rapidamente e a 

equipe ter controlado o fogo, muitos entraram em 

pânico. Agora ela passa bem. 

 

10- “De acordo com o jornal Extra, ela continua afastada da 

minissérie e ainda não há data para retornar.” 

A palavra sublinhada refere-se a: 

 

A. Queimadura 

B. Cirurgia 

C. Minissérie 

D. Data 

E. Cibele 

 

11- Qual das palavras retiradas do texto é um substantivo 

abstrato? 

 

A. Minissérie 

B. Bruxa 

C. Fogo 

D. Pânico 

E. Queimadura 

 

12- São acentuadas pela mesma regra que „minissérie‟: 

 

A. Álcool e lâmpada 

B. Relógio e Brasília 

C. Parabéns e cárie 

D. Secretária e país 

E. Montevidéu e aérea 

 

 

 

 

 

O CÃO E SEU REFLEXO 
 

Um cão estava se sentindo muito orgulhoso de si mesmo. 

Achara um enorme pedaço de carne e o levava na boca, 

pretendendo devorá-lo em paz em algum lugar. 

Ele chegou a um rio e começou a cruzar a estreita ponte que o 

levava para o outro lado. De repente, parou e olhou para baixo. 

Na superfície da água, viu seu próprio reflexo brilhando. 

O cão não se deu conta que estava olhando para si mesmo. 

Julgou estar vendo outro cão com um pedaço de carne na boca. 

Opa! Aquele pedaço de carne é maior que o meu, pensou ele. 

Vou pegá-lo e correr. Dito e feito. Largou seu pedaço de carne 

para pegar o que estava na boca do outro cão. Naturalmente, 

seu pedaço caiu na água e foi parar bem no fundo, deixando-o 

sem nada. 

 

13- Qual seria uma moral adequada ao texto? 

 

A. Quem cala consente. 

B. Quem desdenha quer comprar. 

C. Quem com ferro fere com ferro será ferido. 

D. Quem tudo quer, tudo perde. 

E. Cavalo dado não se olha os dentes. 

 

14- Todo o conflito da história teve origem: 

 

A. Na admiração do cão pelo outro. 

B. Na ganância do cão. 

C. Na dúvida do cão sobre o tamanho do pedaço de carne. 

D. Na mentira do outro cão. 

E. No pedaço de carne que estava ruim. 

 

15- „Achara um enorme pedaço de carne e o levava na boca, 

pretendendo devorá-lo em paz em algum lugar.‟ 

 

A palavra sublinhada tem a função de: 

 

A. Caracterizar o termo „pedaço de carne‟. 

B. Indefinir o substantivo „carne‟. 

C. Caracterizar o verbo „achar‟. 

D. Concordar com o verbo „achar‟. 

E. Ser termo regente de „achara‟. 

 

16- Analise qual é a afirmativa INCORRETA sobre a 

concordância entre os termos no texto: 

 

A. „orgulhoso‟ está no masculino porque se refere a „cão‟. 

B. „pretendendo devorá-lo em paz em algum lugar.‟ O 

termo „lo‟ que acompanha o verbo está se referindo ao 

termo „pedaço de carne‟ 

C. „Opa! Aquele pedaço de carne é maior que o meu, 

pensou ele.‟ O termo sublinhado indica uma 

comparação. 

D. „O cão não se deu conta que estava olhando para si 

mesmo.‟ O termo sublinhado poderia ser substituído 

por „mim‟ e a concordância continuaria correta. 

E. „deixando-o sem nada.‟ O termo sublinhado „o‟ não 

poderia ser substituído por „lhe‟ mesmo ambos sendo 

pronomes complementadores do verbo. 
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17- Em qual das alternativas o adjetivo variou corretamente? 

 

A. Alegria é obrigada. 

B. Em nossa festa, a tristeza está proibida. 

C. Em sua casa, pude ver que alegria é obrigatória. 

D. As crianças demonstraram estar meia cansadas de tanta 

agitação. 

E. Acho que ficou barata a entrada da festa. 

 

18- Qual a alternativa correta de acordo com a concordância do 

verbo „preferir‟? 

 

A. Preferia ir ao cinema do que esperar o filme em DVD. 

B. Preferia sair a ver aquelas pessoas em minha casa. 

C. Preferia antes sair a ficar em casa. 

D. Preferia mais fazer uma pequena comemoração em 

minha casa. 

E. Antes preferia sair do que ficar em casa. 

 

19- Em qual das frases a regência do verbo está INCORRETA? 

 

A. Recebeu a notícia de que era incapaz para o trabalho. 

B. A mãe foi capaz de tudo pelo filho. 

C. Mariana já é responsável aos irmão mais novos. 

D. Bruna namora o vizinho Alberto. 

E. O alimento já não estava bom para o consumo. 

 

20- Qual a regra gramatical que provavelmente estaria escrita 

abaixo da seta? 

 

 
_________________________ 

 

A. Não se usa crase antes de verbo. 

B. A crase só ocorre antes de substantivos femininos. 

C. Ocorre crase diante de expressões adverbiais. 

D. Assim como em „à moda de‟ ocorre crase antes da 

palavra „partir‟. 

E. A crase ocorre apenas quando o „a‟ é preposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- Este tipo de lixo também pode ser usado para a produção de 

energia (biogás), pois em seu processo de decomposição é 

gerado o gás: 

 

A. Oxigênio 

B. Metano 

C. Propano 

D. Furano 

E. Carbônico 

 

22-  Este símbolo com o fundo na cor vermelha 

significa a reciclagem de: 

 

A. Papel 

B. Vidro 

C. Plástico 

D. Alumínio 

E. Produtos orgânicos 

 

23- Uma das mais perigosas zoonoses é a raiva que pode 

ser transmitida para o homem por um animal infectado, 

desta forma, devem-se tomar as medidas a seguir, das quais 

é INCORRETO afirmar: 

 

A. A partir dos cinco meses de idade, cães e gatos, 

sem exceção, devem ser vacinados contra raiva 

todos os anos, incluindo lactantes, cadelas prenhes 

ou no cio. 

B. Cães e gatos não devem ter livre acesso à rua. 

C. Ao sair com animal mantê-los sob controle, 

utilizando coleira e guia. 

D. Não tocar em animais estranhos, feridos ou que 

estejam se alimentando. 

E. Não apartar brigas entre animais, nem mexer com 

fêmeas e suas crias. 

 

24- Os ratos urbanos têm papel importante na transmissão de 

várias doenças como as descritas a seguir, que NÃO inclui: 

 

A. Leptospirose 

B. Peste bubônica 

C. Tifo murino 

D. Salmoneloses 

E. Meningites 

 

25- Em todo o mundo, em média, cerca de 50% dos novos 

casos de AIDS ocorrem em jovens de: 

 

A. 10 a 16 anos 

B. 15 a 24 anos 

C. 14 a 32 anos 

D. 20 a 35 anos 

E. 22 a 37 anos 

 

http://www.infoescola.com/doencas/aids/
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26- Segundo o Ministério da saúde, durante a gestação, as 

visitas domiciliares deverão ser realizadas, preferencialmente, 

pelos agentes comunitários, na frequência possível para cada 

localidade, porém, no mínimo: 

 

A. Uma por gestação. 

B. Duas por gestação. 

C. Três por gestação. 

D. Quatro por gestação. 

E. Sete por gestação. 

 

27- É considerado um recém-nascido de baixo peso o que tem 

peso menor de: 

 

A. 2.500 g para ambos os sexos. 

B. 3.000g para ambos os sexos. 

C. 3.050g para ambos os sexos. 

D. 3.050g para meninos e 3.000g para meninas. 

E. 2.500g para meninas e 3.000g para meninos. 

 

28- De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

adolescência propriamente dita compreende o período entre: 

 

A. 10 a 14 anos. 

B. 15 e 19 anos. 

C. 10 e 19 anos. 

D. 10 e 15 anos. 

E. 11 e 21 anos. 

 

29- Os métodos anticoncepcionais hormonais devem ser 

evitados em mulheres fumantes com idade a partir de: 

 

A. 25 anos. 

B. 30 anos. 

C. 32 anos. 

D. 35 anos. 

E. 50 anos. 

 

30- Para a rubéola, como se trata de uma doença contagiosa, a 

vacinação é o principal meio de controle, sendo utilizada a 

vacina tríplice viral, que também imuniza contra: 

 

A. A meningite e o sarampo. 

B. A caxumba e a meningite. 

C. A meningite e a hepatite. 

D. A caxumba e o sarampo. 

E. A gripe e o hantavírus. 

 

31- Um paciente com colesterol alto (LDL) deve evitar, 

EXCETO: 

 

A. Gordura saturada. 

B. Gordura insaturada. 

C. Gordura trans. 

D. Carboidrato simples. 

E. Todas as anteriores. 

 

 

 

 

32- Para um paciente com hipertenção arterial deve-se orientar 

principalmente o menor consumo de: 

 

A. Iodo 

B. Cloreto 

C. Sódio 

D. Potássio 

E. Carboidrato 

 

33- Na dengue, o tempo médio do ciclo é de: 

 

A. 5 a 6 dias. 

B. 10 a 15 dias. 

C. 5 a 15 dias. 

D. 2 a 10 dias. 

E. 6 a 12 dias. 

 

34- Sobre vigilância Sanitária (VISA) é INCORRETO afirmar: 

 

A. A vigilância Sanitária (VISA) é por definição “um 

conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 

e circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde” 

B. A VISA no Brasil, é executada por um conjunto de 

órgãos que compõem a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, coordenado pelo Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, ligado diretamente 

ao Ministério da Saúde. 

C. No estado, a competência é da Subcoordenadoria de 

Vigilância Sanitária e no município, compete aos 

órgãos de VISA, integrantes da Secretaria Municipal 

de Saúde. 

D. Todos os órgãos tem atribuições de normatizar e 

fiscalizar em caráter complementar e harmônico, 

dentro dos princípios de hierarquização e 

descentralização das ações, seguindo o modelo de 

organização proposto pelo SUS. 

E. A VISA atua também na investigação de reações 

adversas, medicamentos, sangue e produtos de uso 

hospitalar, além de intoxicação por ingestão de 

alimentos ou bebidas, produtos químicos e venenos 

naturais. 

 

35- Na História Natural da Doença, são características da fase 

patológica pré-clínica, EXCETO: 

 

A. O organismo já apresenta alterações patológicas. 

B. Vai desde o início do processo patológico até o 

aparecimento de sintomas ou sinais da doença. 

C. O curso da doença pode ser subclínico e evoluir para a 

cura ou progredir para a fase clínica. 

D. Ainda não há doença propriamente dita. 

E. Exemplifica-se como na detecção da hipertensão 

arterial assintomática.  
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36- Sobre saneamento é INCORRETO afirmar: 

 

A. Saneamento é o conjunto de medidas, visando 

preservar ou modificar as condições do meio 

ambiente, com a finalidade de prevenir doenças e 

promover a saúde. 

B. Normalmente, qualquer atividade de saneamento tem 

os seguintes objetivos: controle e prevenção de 

doenças, melhoria da qualidade de vida da população, 

melhorar a produtividade do indivíduo e facilitar a 

atividade econômica. 

C. O sistema de esgotos existe para afastar a 

possibilidade de contato de despejos, esgoto e dejetos 

humanos com a população, águas de abastecimento, 

vetores de doenças e alimentos.  

D. O sistema de esgotos ajuda a reduzir despesas com o 

tratamento tanto da água de abastecimento quanto das 

doenças provocadas pelo contato humano com os 

dejetos, além de controlar a poluição das praias. 

E. O esgoto pode ser de vários tipos: sanitário (água 

usada para fins higiênicos e industriais), sépticos (sem 

tratamento), pluviais (águas pluviais), combinado 

(sanitário + pluvial), cru (em fase de putrefação), 

fresco (recente, ainda com carbono livre). 

 

37- São ações de promoção de saúde, EXCETO: 

 

A. Moradia adequada. 

B. Imunização. 

C. Áreas de lazer. 

D. Escolas. 

E. Educação em todos os níveis. 

 

38- Na amebíase, a única espécie definitivamente patológica 

associada a sequelas no ser humano (as outras são consideradas 

não patogênicas) é a:  

 

A. Entamoeba díspar. 

B. Entamoeba moshkovskii. 

C. Entamoeba polecki. 

D. Entamoeba histolytica. 

E. Entamoeba coli.  

 

39- Na prevenção à doença, refere-se à prevenção terciária, 

EXCETO: 

 

A. Reabilitação (impedir a incapacidade total). 

B. Fisioterapia. 

C. Terapia ocupacional. 

D. Emprego para o reabilitado. 

E. Limitação da Incapacidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40- Sobre o Agente Comunitário de Saúde, é INCORRETO 

afirmar que: 

 

A. Constitui um elo entre a comunidade e o sistema de 

saúde. 

B. Pode distribuir e aplicar vacinas em casos de visitas 

domiciliares onde o paciente não pode ser conduzido a 

uma unidade de saúde. 

C. Tem como responsabilidade atualizar o cadastro das 

famílias. 

D. Por Lei, deve residir na área da comunidade que atuar. 

E. Deve haver concluído com aproveitamento o curso de 

qualificação básica para formação de ACS. 

 


