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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
Em relação aos pressupostos do Programa de Saúde da Família 
- PSF, criado pelo Ministério da Saúde em 1994, com o 
objetivo de redirecionar o modelo de saúde vigente no País, 
fortalecendo a Atenção Primaria à Saúde, assinale a alternativa 
que não condiz com estes pressupostos. 
 
A) Atendimento ao individuo, à família e a comunidade no 

ambulatório e no domicílio. 
B) Realização do trabalho, de forma individual, por 

profissional de saúde, objetivando a atenção de maior 
número possível de famílias e de indivíduos, segundo 
planejamento pré-definido. 

C) Identificação e intervenção sobre fatores e áreas de risco 
aos quais a população está exposta. 

D) Prestação de atenção integral, contínua e de boa qualidade 
à população. 

E) Reconhecimento da saúde como um direito de cidadania e 
que expressa qualidade de vida. 

 
 
 
Na operacionalização do programa de agentes comunitários de 
saúde (PACS), um agente comunitário de saúde é responsável 
pelo acompanhamento, no máximo, de: 
 
A) 50 famílias ou 750 pessoas. 
B) 100 famílias ou 500 pessoas. 
C) 150 famílias ou 750 pessoas. 
D) 150 famílias ou 5.000 pessoas. 
E) 100 famílias ou 750 pessoas. 
 
 
 
 
 
Segundo o art. 3º, incisos I a III, da Lei nº. 10.507/2002, para o 
exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
é necessário o atendimento dos seguintes requisitos: 
 
1. residir na área da comunidade em que irá atuar. 
2. ter concluído com aproveitamento o curso básico para a 

formação de ACS. 
3. ter experiência em visita domiciliar. 
4. ter concluído o ensino fundamental: 
 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2, e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 5, apenas 
D) 2 e 4, apenas. 
E) 3, e 4, apenas. 
 
 
 
 

 
 
 
Em relação às Estratégias de Saúde da Família, analise as 
afirmações abaixo. 
 
1. A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de 

reorientação do modelo assistencial, operacionalizada 
mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 
unidades básicas de saúde. 

2. As equipes de saúde da família são responsáveis pelo 
acompanhamento de um número definido de famílias, 
localizadas em uma área geográfica delimitada. 

3. A Saúde da Família busca promover a maior utilização dos 
serviços de saúde em todos os níveis assistenciais. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, e 3. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 3, apenas. 
 
 
 
 
São consideradas atribuições básicas dos Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS), nas suas áreas territoriais de abrangência, 
segundo o Anexo I da Portaria no 1886/GM. 
 
1. Coordenar e acompanhar a realização do cadastramento das 

famílias. 
2. Realizar o acompanhamento das micro-áreas de risco. 
3. Realizar a programação das visitas domiciliares, elevando a 

sua freqüência nos domicílios que apresentam situações 
que requeiram atenção especial. 

4. Participar do processo de capacitação e educação 
permanente, técnica e gerencial junto às coordenações 
regional e estadual do programa. 

 

Estão corretas: 
 

A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) 
está(ão) incluída(s) a execução de ações de: 
 
A) vigilância sanitária. 
B) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
C) vigilância epidemiológica. 
D) saúde do trabalhador. 
E) vigilância domiciliar. 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04
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QUESTÃO 06
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Fatores, englobados como variáveis sociais, também 
influenciam a saúde da população. São variáveis sociais todas 
as abaixo, exceto: 
 
A) nível socioeconômico. 
B) riscos ocupacionais. 
C) Temperatura. 
D) condições de moradia. 
E) escolaridade. 
 
 
 
 
Sobre o princípio da eqüidade no Sistema Único de Saúde 
(SUS) é correto afirmar que eqüidade é 
 
A) a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis 

de assistência. 
B) garantir acesso aos benefícios e serviços de saúde às 

populações urbanas e rurais. 
C) assegurar a articulação da saúde com outras políticas 

públicas que tenham repercussão na qualidade de vida dos 
indivíduos. 

D) assegurar acesso a todas as pessoas, às ações e aos serviços 
de saúde, independentemente de sexo, raça, renda, 
ocupação ou outras características sociais ou pessoais. 

E) garantir que os recursos de saúde em função das 
disparidades regionais e diferenças sociais sejam 
distribuídos no sentido de oferecer mais àqueles que mais 
necessitam de atenção e cuidados. 

 
 
 
 
Sobre a saúde pública no Brasil, é correto afirmar: 
 
A) apresenta níveis de qualidade do chamado Primeiro 

Mundo. 
B) por sua deficiência, faz que certos setores sociais recorram 

aos planos de saúde privados. 
C) é área exclusiva e competência do setor público. 
D) possui estrutura de financiamento satisfatória para o 

atendimento nacional de qualidade. 
E) depende exclusivamente de fatores culturais. 
 
 
 
 
O princípio de territorialização, como etapa do planejamento 
local de saúde, considera como território-área: 
 
A) o espaço de vida de uma micro-unidade social. 
B) a área na qual é possível atuar com os recursos disponíveis 

naquela unidade. 
C) a área definida pela homogeneidade socioeconômica e 

sanitária. 
D) o espaço de administração municipal dos serviços de saúde. 
E) a área de abrangência de uma Unidade de Saúde. 

 
 
 

No Brasil, observam-se atualmente iniciativas crescentes por 
parte dos gestores de saúde para desenvolver projetos de 
acolhimento. Tais projetos têm como objetivos principais: 
 

A) humanização do atendimento à população e redução de 
filas. 

B) aprimoramento das informações em saúde e pesquisa 
científica. 

C) humanização do atendimento ao funcionário e 
desenvolvimento de projetos de prevenção. 

D) aprimoramento das informações em saúde e redução de 
filas. 

E) Humanização do atendimento à população e pesquisa 
científica. 

 
 

 
 
 

À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 
 

A) estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de 
portos, aeroportos e fronteiras. 

B) executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância 
sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico 
e de saúde do trabalhador. 

C) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e 
serviços de saúde do trabalhador. 

D) formular, executar, acompanhar e avaliar, em caráter 
suplementar, a política de insumos e equipamentos para a 
saúde. 

E) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e 
gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência 
estadual e regional. 

 
 

 
 
 
 

São atribuições do Nível Municipal do SUS todas as abaixo, 
exceto : 
 
A) Realização das investigações epidemiológicas de casos e 

surtos. 
B) Elaboração e difusão de boletins epidemiológicos e 

participação em estratégias de comunicação social no 
âmbito municipal. 

C) Implementação de programas especiais formulados no 
âmbito estadual. 

D) Promoção de ações de comunicação social, visando à 
ampliação da consciência sanitária e da participação da 
população nas atividades de vigilância e controle de 
doenças e agravos. 

E) Participação na formulação de políticas, planos e 
programas de saúde e na organização da prestação de 
serviços, no âmbito municipal. 
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A Programação Pactuada e Integrada (PPI) é um processo 
instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que: 
 
A) não interfere nos processos de regulação e hierarquização 

dos serviços.  
B) define e quantifica as ações de saúde para população 

residente em cada território e efetua os pactos intergestores 
para garantir o acesso da população aos serviços de saúde. 

C) tem por principal objetivo organizar a rede de serviços em 
seus aspectos financeiros e burocráticos. 

D) orienta a alocação de recursos financeiros para assistência à 
saúde a partir da oferta de serviços dos municípios. 

E) trata das ações de média e alta complexidade que cada 
município pode oferecer para sua própria população, uma 
vez que a regionalização é responsabilidade da 
Programação Regionalizada. 

 
 
 
 
Sobre o sistema de informação em saúde, é correto afirmar que: 
 
A) é um instrumento para coletar, organizar e analisar dados 

necessários à definição de problemas e riscos para a saúde. 
B) ainda não foi criado para as equipes do PSF, sendo neste 

caso utilizado o SIAB, que é específico da Atenção Básica. 
C) deve ser centralizado, para permitir que sejam conhecidas 

as informações de todos os locais. 
D) tem por objetivo final controlar a quantidade e a qualidade 

dos serviços prestados à população. 
E) é importante para subsidia os níveis regionais e centrais de 

gestão na decisão de financiamento, mas pouco auxiliam 
no planejamento municipal, que deve ser fundamentado 
nas experiências dos gestores locais. 

 
 
 
 
De acordo com recomendação do Ministério da Saúde sobre a 
estratégia de saúde da família, analise as afirmativas abaixo: 
 
1. Substituir as ações da rede de atenção básica tradicional 

nos territórios em que as equipes de família atuam. 
2. Atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, 

diagnóstico situacional e ações dirigidas aos problemas de 
saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua. 

3. Buscar prioritariamente a integração com instituições 
públicas, especialmente fora de sua área de abrangência, 
possibilitando a ampliação da atenção à comunidade e o 
aumento do número de atendimentos. 

4. Ser um espaço de construção de cidadania, por meio de 
práticas democráticas e participativas.  

 

Estão corretas: 
 

A) 1, 2, e 4, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 3 e 4, apenas. 
 

 
 
 
A Lei do Planejamento Familiar nº. 9.263, de 12 de janeiro de 
1996, em seu artigo 1º, conceitua planejamento familiar como 
sendo: 
 
A) um conjunto de ações de regulação da fecundidade pelo 

homem. 
B) um conjunto de ações de regulação da fecundidade que 

garanta direitos iguais de constituição, limitação do 
número de filhos unicamente pela mulher. 

C) um conjunto de ações de regulação da fecundidade que 
garanta direitos à mulher de aumento da prole, com 
distribuição de contraceptivos pelos serviços de saúde. 

D) um conjunto de ações de regulação da fecundidade que 
garanta direitos somente à mulher, uma vez que saúde é 
direito do Estado e dever de todos. 

E) um conjunto de ações de regulação da fecundidade que 
garanta direitos iguais de constituição, limitação ou 
aumento da prole. 

 
 
 
 
Ao realizar o atendimento domiciliar pós-parto de uma cliente 
que tem 30 anos e teve sete gestações, três partos e quatro 
abortos, no seu registro você deve identificá-la como: 
 
A) nulípara jovem. 
B) primípara precoce. 
C) primípara idosa. 
D) secundípara. 
E) multípara. 
 
 
 
 
Sobre a Visita domiciliar, assinale a afirmativa corretar: 
 
A) Antes de realizar uma visita, é necessário ter claro o motivo 

da visita, pois é importante informar às pessoas o motivo, a 
utilidade e a importância da visita. 

B) A visita domiciliar é uma das atividades do Agente 
Comunitário de Saúde, devendo ser realizada 
criteriosamente no acompanhamento de casos especiais. 

C) A visita domiciliar é um procedimento dispensável quando 
a população recorrer às unidades básicas de saúde, pois é 
um procedimento caro e deve ser utilizado em casos 
especiais. 

D) Qualquer trabalhador do Sistema de Saúde encontra-se, 
habilitado para realizar visitas domiciliares, sem a 
necessidade de preparo específico. 

E) Toda ida de profissionais de saúde ao domicílio pode ser 
considerada visita domiciliar, pois não há necessidade de 
seguir princípios e técnicas durante este procedimento. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 
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A educação em saúde sob a perspectiva social compreende que 
as verdadeiras práticas educativas só têm lugar entre sujeitos 
sociais, que se movimentam em direção a um projeto de vida 
libertador. Sobre o papel do Agente Comunitário de Saúde na 
prática da educação em saúde: 
 
1. Deve-se proporcionar situações que levem a reflexão e 

reorganização de padrões de saúde. 
2. Deve-se detectar necessidades de saúde para sugerir 

programas de saúde. 
3. Deve-se mobilizar as pessoas a se organizarem para 

reivindicar melhorias às condições de saúde existentes. 
4. Deve-se propor mudanças, considerando apenas os 

interesses da instituição de saúde. 
 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
São ações previstas no Programa de Assistência Integral à 
Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde exceto: 
 

A) controle das doenças diarréicas, terapia de reidratação oral 
(TRO). 

B) diagnóstico das DSTs. 
C) assistência ao puerpério. 
D) planejamento familiar. 
E) controle de câncer cérvico-uterino e de mama. 
 
 
 
 

Uma das funções do Agente Comunitário de Saúde é a 
educação em saúde. Neste sentido, a intervenção educativa 
junto a mães de crianças em idade escolar devem ser feitas 
visando satisfazer as necessidades de ______________ , 
_____________ e descanso das crianças, incentivando-as a 
participar ativamente dessas atividades. A  ______________ é 
um dos recursos simples e eficiente para a ______________ e 
prevenção de doenças. Assinale a alternativa que completa 
adequadamente o texto acima. 
 

A) higiene / alimentação/ higiene das mãos / manutenção da 
saúde. 

B) controle dos esfíncteres / controle do apetite / troca de 
fraldas / serenidade 

C) higiene / controle do apetite / troca de fraldas / 
tranqüilidade. 

D) controle dos esfíncteres / / alimentação / higiene oral / 
serenidade. 

E) controle do apetite / controle hídrico / higiene / prevenção 
da saúde. 

 
 
 
 
O tema da educação ocupa lugar crescente em todo o mundo. A 
respeito desse assunto, assinale a afirmativa correta. 
 
A) A educação, em todo o mundo, é acessível aos que dela 

necessitam. 
B) A força da educação reside unicamente na cultura. 
C) A educação, embora fundamental, não garante, de forma 

automática, o acesso ao emprego. 
D) A idéia da educação é recente e ganhou força apenas na 

sociedade contemporânea. 
E) A força da educação reside unicamente na inteligência 

política que ela gera. 
 
 
 
O Manual de Vacinação do Ministério da Saúde tem como 
objetivo principal: 
 
A) controlar as doenças endêmicas. 
B) controlar as doenças imunopreviníveis. 
C) garantir à população a qualidade das vacinas. 
D) garantir a boa cobertura vacinal no grupo infantil. 
E) vacinar somente mulheres com gestação de risco. 
 
 
 
 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tem-se 
preocupado com os adolescentes no que se refere ao uso do 
contraceptivo. Entretanto, o Código Penal Brasileiro, nos 
artigos 213, 224 e 217, considera violência a prática sexual 
antes de: 
 
A) 14 anos. 
B) 16 anos. 
C) 13 anos. 
D) 11 anos. 
E) 15 anos. 
 
 
 
 
A prevenção ao uso/abuso de drogas inclui três níveis de ação: 
o primário, o secundário e o terciário. No nível primário, as 
ações do Agente Comunitário e demais profissionais de Saúde 
visam: 
 
A) orientar o cliente quanto a evitar o uso. 
B) tratar os dependentes buscando reestruturação de sua vida. 
C) desenvolver ações para impedir a passagem do uso 

ocasional para uso regular. 
D) tratar os dependentes em clínicas especializadas. 
E) desenvolver buscando reestruturação do uso. 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26
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Com base na legislação atual acerca da violência doméstica e 
familiar contra a mulher, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. A assistência à mulher em situação de violência doméstica 

e familiar compreende o acesso aos serviços de 
contracepção de emergência, a profilaxia da AID e das 
doenças sexualmente transmissíveis e outros 
procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de 
violência sexual. 

2. No atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, a autoridade policial deve, entre 
outras providências, encaminhá-la ao hospital ou posto de 
saúde e ao Instituto Médico-Legal. 

3. O juiz pode determinar, por prazo indeterminado, a 
inclusão da mulher em situação de violência doméstica no 
cadastro de programas assistenciais do governo federal, 
estadual e municipal. 

4. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra 
a mulher, feito o registro da ocorrência, deve a autoridade 
policial remeter, no prazo de 48 horas, expediente ao juiz, 
para a concessão de medidas de proteção de urgência. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2, e 4, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 3 e 4, apenas. 
 
 
 
 
Considerando os requisitos fundamentais no desenvolvimento 
do trabalho socioeducativo com grupos sociais/famílias, 
assinale a alternativa correta.: 
 
A) Oficinas. 
B) Territorialidade. 
C) Serviços especializados. 
D) Interdisciplinaridade. 
E) Plano de trabalho de cada membro do grupo. 
 
 
 
 
O processo de participação popular que visa definir, executar e 
acompanhar as políticas públicas e as políticas de governo é 
chamado de: 
 
A) integração social. 
B) controle social. 
C) ação social e comunitária. 
D) controle das políticas. 
E) controle e julgamento. 
 
 
 

 
 
 
Quanto se examina o papel da família em relação as crianças 
menores de dez anos e a sua participação em locais de 
apresentação ou exibição de espetáculos, as mesmas só poderão 
ingressar e permanecer nesses locais quando acompanhadas: 
 
A) dos tios ou qualquer responsável. 
B) da presença de um representante do ministério público. 
C) dos pais ou responsável. 
D) de qualquer pessoa maior de 21 anos. 
E) dos pais e da presença de um juiz da infância e do 

adolescente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 

Liberado 
 

Tido como perigoso durante décadas, o ovo foi reabilitado por 
pesquisadores do mundo todo. E atenção: ele não aumenta as 

taxas de colesterol no sangue como se pensava. De quebra 
ajuda a emagrecer 

 
“Agora essa. Descobriram que o ovo, afinal, não faz 

mal. Durante anos nos aterrorizaram. Ovos eram bombas de 
colesterol. Não eram apenas desaconselháveis, eram mortais. 
Você podia calcular em dias o tempo de vida perdido cada vez 
que comia uma gema.” Assim começa a crônica Ovo, em que o 
escritor Luis Fernando Verissimo demonstra sua indignação por 
ter sido afastado dessa iguaria durante um bom pedaço da sua 
vida – restrição que não foi exatamente fácil para ele. “Sei não, 
mas me devem algum tipo de indenização. [...] O fato é que 
quero ser ressarcido de todos os ovos fritos que não comi nestes 
anos de medo inútil. E os ovos mexidos, e os ovos quentes, e as 
omeletes babadas, e os toucinhos do céu, e, meu Deus, os fios 
de ovos. Os fios de ovos que não comi para não morrer dariam 
voltas no globo. Quem os trará de volta?” 
 Bem, a má notícia é que ninguém trará os fios de ovos 
de volta. E, claro, não há quem pense em propor uma 
indenização aos apreciadores desse alimento. A boa nova é que, 
nos últimos anos, o ovo realmente vem sendo objeto de uma 
reabilitação poucas vezes vista na história da Medicina. Até 
mesmo os cardiologistas mais radicais, aqueles que 
demonizaram os ovos como os maiores vilões da saúde do 
coração, começam a rever suas posições. A virada se deve a 
uma série de estudos científicos, muitos deles com dezenas de 
milhares de participantes, que mostram de maneira muito 
contundente que a sua condenação foi uma espécie de 
julgamento sumário. Se fosse uma questão criminal, seria um 
caso clássico de erro jurídico. Analisadas as evidências, veio a 
público um novo veredicto: o ovo está absolvido. E as provas, 
diga-se, não são poucas.  
(...) 
 Com o avanço da Medicina, descobriu-se que apenas 
uma pequena parcela do colesterol sangüíneo provém da dieta – 
a maior parte é produzida pelo próprio organismo. Portanto, 
elevar a ingestão de colesterol não provoca necessariamente 
elevação significativa dos níveis da substância. 

Essas evidências levaram a Associação Americana do 
Coração a revisar nos últimos anos suas influentes diretrizes 
dietéticas. O colesterol da alimentação, segundo seus membros, 
ainda deve ficar restrito aos 300 miligramas diários. Mas o veto 
ao ovo tornou-se mais ameno – o que é um sinal de maturidade 
científica. Algumas pessoas, como os diabéticos e aqueles que 
já sofreram infartos, devem obedecer realmente à antiga 
limitação de três unidades semanais. Aos demais indivíduos a 
mensagem é clara: o ovo está liberado. Infelizmente, sem a 
possibilidade de indenização para quem sentiu sua falta no 
prato esses anos todos.     

 
(MONTENEGRO, Tito. In: Nutrição.  

Revista Saúde. jun 2007. p. 21-25) 

 
 
 
 
O tema do Texto 1 está melhor explicitado em:  

 
A) A revolta dos apreciadores de ovo. 
B) A reabilitação do consumo de ovo. 
C) O prejuízo causado pelos erros médicos. 
D) Os avanços da Medicina no controle do colesterol. 
E) A importância da Associação Americana do Coração. 
 
 
 
 
De acordo com o texto, podemos afirmar que: 
 
A) o colesterol que ingerimos não é o maior responsável pelo 

aumento de seus níveis no sangue.  
B) estudos científicos no mundo todo mostram que o ovo não 

é rico em colesterol como se pensava. 
C) o ovo pode ser livremente consumido por pessoas com 

diabetes e histórico de doenças cardíacas. 
D) os apreciadores de ovo estão exigindo uma indenização 

pelos ovos que deixaram de comer. 
E) na história da Medicina, é relativamente comum um 

alimento ser considerado nocivo à saúde e, algum tempo 
depois, acontecer o contrário. 

 
 
 
 
No texto, ovo também é chamado de  

 
A) colesterol. 
B) fios de ovos. 
C) iguaria. 
D) substância.  
E) toucinhos do céu. 
 
 
 
 
O ovo, por muito tempo excluído da dieta saudável, passou a 
ser visto de outra forma até pelos cardiologistas mais radicais. 
O autor expressa essa mudança súbita e radical de pensamento 
por meio do termo 

 
A) condenação. 
B) indignação. 
C) maturidade. 
D) reabilitação. 
E) virada 
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Um texto pode remeter a outros textos anteriores como fonte de 
sentido. Essa relação entre textos é chamada intertextualidade. 
No Texto 1, o autor lança mão da crônica Ovo para  

 
A) apoiar o seu argumento de que a liberação do ovo não foi 

uma boa notícia. 
B) amenizar o impacto da notícia da reabilitação do ovo nos 

leitores. 
C) criticar a reação exagerada de Verissimo. 
D) dar um tom mais humorístico ao seu texto. 
E) dividir com Verissimo a responsabilidade de anunciar a 

novidade. 
 
 
 
 
Uma das técnicas utilizadas pelo autor para separar fisicamente 
o seu texto da crônica foi 

 
A) o uso de aspas. 
B) a sucessiva quebra de parágrafos. 
C) a utilização de caracteres em itálico. 
D) a menção a Luiz Fernando Verissimo. 
E) a resposta à questão: “Quem os trará de volta?” 
 
 
 
 
Em “O fato é que quero ser ressarcido de todos os ovos fritos 
que não comi nestes anos de medo inútil. E os ovos mexidos, e 
os ovos quentes, e as omeletes babadas, e os toucinhos do céu, 
e, meu Deus, os fios de ovos.”, Verissimo enumera as delícias 
que inutilmente deixou de comer, entre elas, os fios de ovos, 
aos quais é dado um destaque especial, por meio de um apelo, 
em 
 
A) quero. 
B) de todos. 
C) inútil. 
D) toucinhos do céu. 
E) meu Deus. 
 
 
 
 
Assinale a única alternativa que não representa uma referência 
temporal: 

  
A) “durante décadas”. 
B) “durante um bom pedaço da sua vida”. 
C) “nos últimos anos”. 
D) “poucas vezes”. 
E) “esses anos todos”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Em “Se fosse uma questão criminal, seria um caso clássico de 
erro jurídico”, está expressa uma relação de  

 
A) hipótese. 
B) conclusão. 
C) concessão. 
D) finalidade. 
E) proporcionalidade. 
 
 
 
 
A analogia feita pelo autor entre a condenação do ovo na 
Medicina e na justiça, é evidenciada pelo uso de certas 
palavras. Assinale a alternativa em que todos os termos 
remetem ao mundo jurídico: 

 
A) criminal, diabéticos, provas. 
B) provas, evidências, absolvição. 
C) veredicto, julgamento, reabilitação. 
D) indignação, condenação, absolvição. 
E) bombas de colesterol, condenação, julgamento sumário. 
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