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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

MÉDIO 15 QUESTÕES 

  
(DHOTEL, Gérard. A Revolução Francesa passo a passo. Trad. Julia Simões. 

São Paulo: Claro Enigma, 2015) 

 

A tirinha acima retrata um momento da Revolução Francesa. 

 

01- A mulher que aparece na tirinha: 

 

A. Prontifica-se a servir aos presentes desde que apareça. 

B. Questiona sobre seu espaço na Declaração dos Direitos. 

C. É escorraçada da sala, pois os homens querem decidir 

sem que ela atrapalhe. 

D. Irrita-se porque os homens não dizem logo o que 

querem dela antes de discutirem sobre a Declaração. 

E. Percebe que os homens estão ironizando, já que ela 

participará ativamente da concepção da Declaração. 

 

02- O autor utiliza-se de qual recurso para externar seu 

pensamento sobre o momento retratado: 

 

A. Ironia 

B. Paródia 

C. Opressão 

D. Revolta 

E. Cópia 

 

03- Pode-se afirmar corretamente que os homens: 

 

A. Têm profundo esclarecimento da causa que defendem, 

tanto que não necessitam de mais ninguém no recinto. 

B. Acertam em decidir que a mulher ocupe seu papel 

tradicional na sociedade. 

C. Demonstram sintonia com a reivindicação da mulher. 

D. Prescindem da participação da mulher num momento 

em que precisam ficar sozinhos. 

E. Concordam que a mulher será mais útil executando 

atividades domésticas tradicionais. 

 

 

 

 

 

 

Macacos da América do Sul tiveram origem na África, 

dizem cientistas 

 

      Depois de analisar três fósseis de dentes de macacos 

extintos, encontrados na Amazônia peruana, cientistas 

encontraram fortes indícios de que os macacos sul-americanos 

vieram da África. 

      Os novos fósseis demonstram que os macacos chegaram 

pela primeira vez no continente sul-americano há pelo menos 

36 milhões de anos. 

 De acordo com os autores, as características dos dentes fósseis 

mostram que o macaco - batizado pelos pesquisadores 

de Perupithecus ucayaliensis - tinha muito pouca semelhança 

com qualquer primata extinto ou vivo na América do Sul, mas 

era surpreendentemente parecido com macacos africanos que 

viveram na África. 

         A história evolutiva dos macacos no continente é 

considerada um mistério para a ciência. Como resultado dos 

movimentos de placas tectônicas, a América do Sul ficou 

isolada da África há cerca de 65 milhões de anos. Ainda assim, 

muitos cientistas suspeitavam que os macacos da América do 

Sul teriam vindo da África, depois de uma longa jornada pelo 

Oceano Atlântico.  

(CASTRO, F.  Macacos da América do Sul tiveram origem 

na África, dizem cientistas O Estado de S. Paulo. Disponível 

em: https://ciencia .estada o.com.br/noticias/geral,macacos-da-

america-do-sul-tiveram-origem-na-africa-dizem-

cientistas,1629578. Acesso em: 01 ago. 2019 

 

04- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 

A. Considera que animais habitantes na Amazônia peruana 

migraram da África. 

B. Discute a origem evolutiva dos macacos sul-

americanos. 

C. Aborda como são analisados os fósseis de macacos 

extintos. 

D. Revela os detalhes dos movimentos das placas 

tectônicas. 

E. Comprova que o Oceano Atlântico foi rota para as 

migrações de animais por 36 milhões de anos. 

 

05- Há uma contradição aparente quanto à teoria desenvolvida 

no texto. Assinale-a abaixo: 

 

A. O fato da América do Sul ter ficado isolada da África 

há cerca de 65 milhões de anos, mas os macacos terem 

chegado nela há 36. 

B. A análise de apenas 3 fósseis de dentes de macacos 

extintos, porém afirmar-se que eles vieram da África. 

C. A história evolutiva dos macacos é considerada um 

mistério, embora o texto alegue fatos de 65 milhões de 

anos antes. 

D. A ocorrência dos movimentos das placas tectônicas, 

mas afirmar-se que os macacos desenvolveram uma 

jornada pelo Oceano Atlântico. 

E. A percepção de que os dentes fósseis que o macaco 

tinha apresentavam pouca semelhança com qualquer 

primata extinto, porém sem nenhuma também com os 

vivos na América do Sul. 
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06- Formam o plural assim como ‘fósseis’: 

 

A. Barril e funil 

B. Anzol e projétil 

C. Réptil e inábil  

D. Mal e fuzil 

E. Ardil – infantil 

 

07- Assinale a alternativa correta de acordo com as normas de 

acentuação vigentes. 

 

A. Amazônia, África e Atlântico são acentuadas como 

todas as proparoxítonas devem ser. 

B. “fósseis”, no singular não é acentuada. 

C. “mistério” e “ciência” são acentuados pela mesma 

regra. 

D. “Tectônicas” é paroxítona. 

E.  “Amazônia” tem acento opcional. 

 

Lembra-te, meu amor, do objeto que encontramos 

Numa bela manhã radiante: 

Na curva de um atalho, entre calhaus e ramos, 

Uma carniça repugnante. 

Ardia o sol naquela pútrida torpeza, 

Como a cozê-la em rubra pira 

E para o cêntuplo volver à Natureza 

Tudo o que ali ela reunira. 

– Pois há de ser como essa coisa apodrecida, 

Essa medonha corrupção, 

Estrela de meus olhos, sol da minha vida, 

Tu, meu anjo e minha paixão! 

Sim! Tal serás um dia, ó deusa da beleza, 

Após a bênção derradeira, 

Quando, sob a erva e as florações da natureza, 

Tornares afinal à poeira. 

Então, querida, dize à carne que se arruína, 

Ao verme que te beija o rosto, 

Que eu preservarei a forma e a substância divina 

De meu amor já decomposto! 
(Charles Baudelaire. As flores do mal. Trad.: Ivan Junqueira. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2015) 

 

08- Assinale a alternativa correta sobre o texto: 

 

A. As expressões usadas pelo poeta compõem o léxico 

geralmente ligados à beleza. 

B. Apesar do vocabulário indicar outra postura, nos versos 

não há imagens desagradáveis compondo o poema. 

C. No momento em que se dirige à pessoa amada, o poeta 

emprega termos incomuns a poemas de amor. 

D. O eu lírico afirma que a pessoa amada ficará 

semelhante ao ‘objeto’ que encontraram quando ela 

morrer. 

E. O poema não é uma declaração de amor, pois o eu 

lírico deseja a todo momento que a pessoa amada se 

assemelhe à “carcaça entreaberta” 

 

 

 

 

09- Qual a relação de sentido entre a forma como o eu lírico 

descreve a carniça e a pessoa amada? 

 

A. Contraste 

B. Comparação 

C. Exclusão  

D. Explicação 

E. Alternância  

 

10- Assinale a alternativa que contém a definição correta do 

processo de formação da palavra retirada do texto: 

 

A. “radiante” é formada por derivação sufixal, pois 

‘diante’ significa ‘à frente’. 

B. “apodrecida” é fruto de derivação sufixal indicativa de 

particípio. 

C. “decomposto” é formada por derivação parassintética,  

D. “entreabrir” é formada por derivação prefixal, já que 

‘entre’ é prefixo e indica ‘posição intermediária. 

E. “cêntuplo” é fruto de derivação imprópria. 

 

11- “Como a cozê-la em rubra pira”, o termo sublinhado refere-

se a: 

 

A. ‘carniça repugnante’ 

B. ‘o sol’ 

C. ‘pútrida torpeza’ 

D. ‘rubra pira’ 

E. ‘curva’ 

 

12- “Então, querida, dize à carne que se arruína, 

Ao verme que te beija o rosto, 

Que eu preservarei a forma e a substância divina 

De meu amor já decomposto!” 

Assinale a alternativa que contém a análise correta das relações 

entre as orações do período. 

 

A. “que se arruína” restringe o termo “carne”. 

B. “que te beija o rosto” não restringe o termo 

antecedente, pois há ausência de pontuação. 

C. “dize” é o verbo de apenas duas das orações 

subordinadas. 

D. “que te beija o rosto” tem a função de complemento 

verbal da oração principal. 

E. “que eu preservarei” funciona como um acessório da 

oração principal. 

 

“No dia 17 de novembro de 1889, um domingo, às três da 

madrugada, a família real partiu acompanhada por alguns 

poucos autoexilados. Dizem que os novos dirigentes acharam 

por bem evitar a luz do dia e impedir qualquer reação da 

população. Já o ex-imperador, procurando manter uma postura 

altiva, deixava saber que só levaria consigo a primeira edição 

de Camões: ‘Essa lhe bastava’. A ideia era fazer valer o dito 

popular: ‘Os reis não são expulsos, mas partem’. Mas a história 

não seria bem essa: na chegada a Portugal formalizou-se o 

banimento. Além da expulsão, o decreto de 23 de dezembro de 

1889 destinava uma ajuda de 5 mil contos para o 

estabelecimento do ex-monarca no estrangeiro. D. Pedro 

rejeitaria, porém, a quantia, numa atitude que irritou o Governo 

Provisório, o qual em resposta redigida pelo ministro Rui 
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Barbosa, mudou os termos do acordo, extinguiu as dotações e 

deu o assunto por encerrado. Era chegada a hora de fechar essa 

página e iniciar um novo tempo. O tempo da República”. 
(SCHWARCZ, L. M. e STARLING, H. M. Brasil: uma biografia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2015, p. 318.) 
 

13- Assinale a alternativa correta quanto à análise dos aspectos 

linguísticos do texto: 

 

A. O termo ‘acompanhada’ poderia ter sido grafado no 

masculino, caso as autoras fizessem a concordância 

com o termo ‘autoexilados’. 

B. Em: “e impedir qualquer reação da população”, o termo 

‘qualquer’ sendo substituído por ‘alguma’, alteraria o 

sentido inicial do período. 

C. Sendo reescrito o dito popular “os reis não são 

expulsos, mas partem”, a supressão da conjunção 

adversativa não alteraria a ideia expressa na declaração. 

D. Em “D. Pedro rejeitaria, porém, a quantia”, a supressão 

do termo ‘porém’ alteraria o sentido original do trecho. 

E. Em “essa lhe bastava”, o pronome refere-se ao termo 

‘postura altiva’. 

 

14- Em qual das alternativas a mudança no termo regido de 

preposição mantém a correção das normas de regência? 

 

A. “impedir qualquer reação contra a população” 

B.  “a família real partiu acompanhada de alguns poucos 

autoexilados” 

C. “na chegada de Portugal” 

D. “Era chegada hora de fechar essa página” 

E. “dotações e deu o assunto encerrado.” 

 

15- “No dia 17 de novembro de 1889, um domingo, às três da 

madrugada, a família real partiu...” 

Em qual dos trechos abaixo ocorreu crase e deveria ter sido 

empregado o acento grave? 

 

A. “Após as duas horas de manifestação, os profissionais 

voltaram aos atendimentos” 

B. “A retirada dos insetos teve início as 16h e foi 

concluída após as 21h [horário de Mato Grosso].” 

C. “Os interessados devem fazer inscrições até as 11h59 

do dia 23 de agosto, na Cidade Administrativa.” 

D. “O Primeiro Bazar Infantil de Campo Grande acontece 

hoje, entre as 09 e as 14 horas, com mais de 3 mil 

peças de meninos e meninas.” 

E. “A parte noturna da natação (início marcado para 

as 22h30) é a mais interessante, pois nela é que as 

medalhas estarão em jogo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Parasito que penetram na mucosa e causam histólise: 

 

A. Ascaris e Enterobius  

B. Ancylostoma 

C. Necator  

D. Trichuris  

E. Strongyloides (mucosa) e Larvas migrans  

 

17 – São nutrientes essencialmente reguladores, EXCETO: 

 

A. Vitamina 

B. Mineral 

C. Fibras 

D. Água 

E. Proteína 

 

18 – Mineral que sua deficiência é responsável pelo Bócio: 

 

A. Ferro 

B. Zinco 

C. Magnésio 

D. Iodo 

E. Sódio 

 

19 – São indicações para vacina contra influenza as pessoas que 

apresentem comorbidades ou condições clínicas especiais, 

descritas abaixo que NÃO inclui: 

 

A. Doadores de órgãos sólidos e medula óssea 

devidamente cadastrados nos programas de doação. 

B. Comunicantes domiciliares de pessoas com 

comprometimento imunológico. 

C. Asplenia anatômica ou funcional e doenças 

relacionadas. 

D. Trissomia. 

E. Doenças crônicas como diabetes mellitus, fibrose 

cística, gastrite crônica, hipertensão arterial. 

 

20 – O principal modo de transmissão dos casos de doenças 

diarréicas agudas causadas por Rotavírus grupo C é: 

 

A. Alimentos 

B. Água 

C. Nosocomial 

D. Fecal-oral 

E. Pessoa a pessoa 

 

21 – O risco maior da transmissão vertical que ocorre no 

momento do parto é para: 

 

A. Hepatite A 

B. Hepatite B 

C. Hepatite C 

D. Hepatite D 

E. Hepatite E 
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22 – São contraindicações da vacinação da BCG, EXCETO: 

 

A. Indivíduos a partir dos 5 anos de idade, portadores de 

imunodeficiência congênita ou adquirida, mesmo que 

assintomáticos e sem sinais de imunodeficiência. 

B. Indivíduos acometidos de neoplasias malignas. 

C. Pacientes em tratamento com corticosteroides em dose 

elevada (equivalente à dose de prednisona de 

2mg/kg/dia, para crianças até 10 kg ou de 20mg/dia ou 

mais, para indivíduos acima de 10kg) por período 

superior a duas semanas. 

D. Pacientes em uso de outras terapias imunodepressoras 

(quimioterapia antineoplásica, radioterapia, dentre 

outros). 

E. Grávidas a partir do primeiro trimestre de gestação. 

 

23 – Pode ser um indicativo de mãe que apresentou diabetes 

mellitus na gestação os bebês que nasceram com peso a partir 

de: 

 

A. 3.800g 

B. 3.999g 

C. 4.000g 

D. 4.200g 

E. 5.000g 

 

24 – São condições nutricionais de risco relacionadas à 

Anorexia nervosa, EXCETO: 

 

A. Anemia 

B. Ausência de menstruação 

C. Ossos fracos 

D. Pressão alta  

E. Insônia 

 

25 – São medicamentos que não devem ser utilizados em 

quadros de dengue, EXCETO: 

 

A. AAS infantil 

B. Aspirina 

C. Buferin 

D. Novalgina 

E. Doril 

 

26 – Sobre as orientações sobre o coto umbilical é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A deterioração do coto ocorre através de um processo 

de gangrena, mumificação e queda. 

B. Presença de secreção, odores e vermelhidão local 

devem ser observados, pois pode haver crescimento 

bacteriano. 

C. Limpeza: cotonete embebido em álcool à 70%, 

fazendo movimentos circulares em toda a volta do 

coto. 

D. A limpeza deve ser realizada após o banho e a cada 

troca de fralda, caso a mãe perceba umidade, secreção 

ou presença de sangue no local. 

E. Após a limpeza, manter coberto e seco, acelerando o 

processo de cicatrização.  

 

27 – São atribuições da Equipe de Saúde no Domicílio na 

Atenção Básica, EXCETO: 

 

A. Respeitar os princípios da assistência domiciliar, 

buscando estratégias para aprimorá-los. 

B. Compreender o indivíduo como sujeito do processo de 

promoção, manutenção e recuperação de sua saúde e 

visualizá-lo como único agente responsável pelo seu 

processo de equilíbrio entre a relação saúde–doença. 

C. Monitorizar o estado de saúde do usuário, facilitando a 

comunicação entre família e equipe. 

D. Realizar reuniões com usuário e família para 

planejamento e avaliação da AD. 

E. Fazer abordagem familiar, considerando o contexto 

socioeconômico e cultural em que a família se insere. 

 

28 – Os serviços de pré-natal e os profissionais envolvidos 

devem adotar as seguintes medidas educativas de prevenção e 

controle da ansiedade, EXCETO: 

 

A. Manter o diálogo com a mulher e seu acompanhante, 

durante qualquer procedimento realizado na consulta 

pré-natal, incentivando-os, orientando-os e 

esclarecendo-lhes as dúvidas e seus temores em 

relação à gestação, trabalho de parto, parto e 

puerpério. 

B. Informar sobre as rotinas e procedimentos a serem 

desenvolvidos no momento do trabalho de parto e 

parto, a fim de obter colaboração por parte da 

parturiente e de seu acompanhante. 

C. Promover visitas das gestantes e acompanhantes às 

unidades de referência para o parto, no sentido de 

desmistificar e minimizar o estresse do processo de 

internação no momento do parto. 

D. Informar as etapas de todo o processo do trabalho de 

parto e parto, esclarecendo sobre as possíveis 

alterações. 

E. Dar à gestante e seu acompanhante o direito de 

participar das decisões sobre o nascimento, em 

qualquer situação. 

 

29 – O câncer mais comum em homens e mulheres é? 

 

A. Pele não melanoma 

B. Pele melanoma 

C. Mama 

D. Intestino 

E. Pulmão  

 

30 – A vacina Tipo adulto - dTpa é indicada para as gestantes a 

partir da vigésima sétima semana a trigésima sexta semanas de 

gestação, preferencialmente, podendo ser administrada até 20 

dias antes da data provável do parto. Porém, as gestantes que 

residem em áreas de difícil acesso poderão ser vacinadas a 

partir: 

 

A. Do início da gestação. 

B. Da décima quinta semana de gestação. 

C. Da décima semana de gestação. 

D. Da vigésima primeira semana de gestação. 

E. Da vigésima semana de gestação. 
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31 – São situações e locais nos quais é recomendada a 

utilização de testes rápidos de HIV, EXCETO: 

 

A. Segmentos populacionais flutuantes. 

B. Acidentes biológicos ocupacionais. 

C. Parturientes e puérperas que não tenham sido testadas 

no pré-natal ou quando o resultado do teste no 

momento do parto não é conhecido. 

D. Abortamento espontâneo, a partir da 9ª semana de 

idade gestacional. 

E. Pessoas em situação de violência sexual como 

prevenção das DST/AIDS. 

 

32 – O período de incubação do vírus rabico na espécie canina 

é em média de: 

 

A. 25 a 90 dias 

B. 30 dias a 5 anos 

C. 1 a 6 anos 

D. 40 a 120 dias 

E. 5 a 25 dias 

 

33 – O período pré-patogênese configura-se como a interação 

de fatores sociais, ambientais e próprios do susceptível. Refere-

se ao segundo fator, EXCETO: 

 

A. Vetores 

B. Valores culturais 

C. Poluentes 

D. Estrutura sanitária 

E. Ocupação desordenada de ambientes naturais (clima, 

desastres naturais, etc) 

 

34 – São Diretrizes da Atenção Básica, EXCETO: 

 

A. Cuidado centrado na pessoa; 

B. Indeliberação; 

C. Longitudinalidade do cuidado; 

D. Coordenação do cuidado; 

E. Ordenação da rede. 

 

35 – Os limites de temperatura em que o metabolismo pode 

apresentar falhas são de: 

 

A. Menos que 24ºC e maior que 40ºC. 

B. Menos que 20ºC e maior que 39ºC. 

C. Menos que 25ºC e maior que 40ºC. 

D. Menos que 21ºC e maior que 42ºC. 

E. Menos que 19ºC e maior que 40ºC. 

 

36 – São fatores que geralmente influenciam aumentando a 

frequência do pulso, EXCETO: 

 

A. Exercício de curta duração 

B. Hipotermia  

C. Dor aguda e ansiedade 

D. Medicamentos cronotrópicos + (epinefrina) 

E. Precária oxigenação 

 

 

 

37 – Sobre o balanço hídrico é INCORRETO afirmar: 

 

A. O balanço hídrico é a monitorização de líquidos 

infundidos e eliminados por um cliente num 

determinado período. 

B. A diferença ganho ou perda pode resultar em balanço 

positivo onde há retenção de líquido ou negativo onde 

há perda de líquidos. 

C. Para facilitar a mensuração nas 24 horas dos líquidos 

introduzidos e eliminados existe um formulário que é 

anexado ao prontuário do paciente que chamamos de 

folha de balanço hídrico. 

D. Seu objetivo é realizar controle rigoroso sobre as 

infusões e eliminações para avaliação da evolução 

clínica  do paciente. 

E. É dever do técnico e auxiliar de enfermagem anotar 

todas as medicações infundidas, dietas oferecidas, 

eliminações e drenagens durante o turno de trabalho, 

além de realizar a somatória e calcular a variação entre 

ganhos e perdas. Inclui dado na evolução dos clientes 

sob sua responsabilidade, contribuindo assim com o 

processo de análise e conclusão sobre o estado de 

saúde. 

 

38 – A primeira enfermeira cristã conhecida foi: 

 

A. Febe 

B. Rufaida Al-Aslamia 

C. Florence Nightingale 

D. Friederike Münster 

E. Ana Néri 

 

39 – As alternativas abaixo indicam algumas das relações dos 

princípios da administração de medicamentos, destes, é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Cliente certo - Utilize dois identificadores de cada 

paciente: Por exemplo; perguntar ao cliente seu nome 

completo; comparar o número de identificação gerado 

pela instituição com o da pulseira do cliente; número 

do quarto ou leito. 

B. Medicamento certo - Ler a prescrição e Comparar a 

prescrição a etiqueta do medicamento; Conferir o 

rótulo; Não administrar medicamento preparado por 

outra pessoa. 

C. Via certa – A equipe de enfermagem só está 

autorizada a administrar medicamentos pela via 

prescrita; Consultar o médico quando a via não vier 

designada na prescrição ou quando considerá-la não 

adequada. 

D. Hora certa – Verificar tempo prioritário de ação das 

drogas; Medicar o paciente dentro de 30min. da hora 

prescrita (antes ou após). 

E. Dose certa - O enfermeiro/equipe de enfermagem deve 

administrar a dose prescrita; Conferir com a 

prescrição; Conferir carrinho de medicação. 

 

 

 

 

https://www.antonimos.com.br/indeliberacao/
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40 – Das ações adequadas para que haja segurança na 

administração de medicamentos é INCORRETO afirmar: 

 

A. Que a solução e o material utilizados permaneçam 

estéreis até o momento da aplicação (Colocar a agulha 

na seringa com cuidado, evitando contaminar a agulha, 

o embolo, a parte interna do corpo da agulha e sua 

ponta). 

B. Material íntegro e com perfeito encaixe; (Agulha com 

biselafiado). 

C. Invólucros das seringas e das agulhas, equipos de soro, 

estejam na validade para o uso e íntegros, secos. 

D. Usar bolas de algodão hidrófilo embebidas em álcool a 

95% para a antissepsia da pele. 

E. Colocar datas nos equipos e dispositivos. 

 

 

 


