PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER – PE
CONCURSO PUBLICO
20 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

05- A placa acima contém alguns erros de grafia. Em qual das
alternativas TODAS as palavras estão corrigidas corretamente?
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.
B.
C.
D.
E.

Há uma frase que indica dúvida.
Há certeza da ação a ser praticada.
Há um balão de pensamento.
Há uma exclamação.
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.

A.
B.
C.
D.
E.

Cebola- mel- melancia.
Batata- çebola- méu.
Cebola- mél- melancia.
Çebola- mel- melancia.
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.
B.
C.
D.
E.

Uma receita
Um alerta
Uma notícia
Um artigo de opinião
Uma dissertação

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!

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.
B.
C.
D.
E.

Desaparecer
Consertar
Diminuir
Suavizar
Esconder
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08- Assim como a palavra „bruxa‟ também são escritas com X:
A.
B.
C.
D.
E.

Manxete e peixe
Maxixe e pixação
Enxame e fexar
Seixo e exame
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.
B.
C.
D.
E.

Queimadura
Cirurgia
Minissérie
Data
Cibele

Álcool e lâmpada
Relógio e Brasília
Parabéns e cárie
Secretária e país
Montevidéu e aérea

13- Qual seria uma moral adequada ao texto?
A.
B.
C.
D.
E.

Quem cala consente.
Quem desdenha quer comprar.
Quem com ferro fere com ferro será ferido.
Quem tudo quer, tudo perde.
Cavalo dado não se olha os dentes.

14- Todo o conflito da história teve origem:
A.
B.
C.
D.
E.

Na admiração do cão pelo outro.
Na ganância do cão.
Na dúvida do cão sobre o tamanho do pedaço de carne.
Na mentira do outro cão.
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.
B.
C.
D.
E.

Caracterizar o termo „pedaço de carne‟.
Indefinir o substantivo „carne‟.
Caracterizar o verbo „achar‟.
Concordar com o verbo „achar‟.
Ser termo regente de „achara‟.

16- Analise qual é a afirmativa INCORRETA sobre a
concordância entre os termos no texto:

Minissérie
Bruxa
Fogo
Pânico
Queimadura

12- São acentuadas pela mesma regra que „minissérie‟:
A.
B.
C.
D.
E.

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.

A palavra sublinhada tem a função de:

11- Qual das palavras retiradas do texto é um substantivo
abstrato?
A.
B.
C.
D.
E.

O CÃO E SEU REFLEXO

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.
B.
C.
D.

Alegria é obrigada.
Em nossa festa, a tristeza está proibida.
Em sua casa, pude ver que alegria é obrigatória.
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.
B.
C.
D.

Preferia ir ao cinema do que esperar o filme em DVD.
Preferia sair a ver aquelas pessoas em minha casa.
Preferia antes sair a ficar em casa.
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.
B.
C.
D.
E.

Recebeu a notícia de que era incapaz para o trabalho.
A mãe foi capaz de tudo pelo filho.
Mariana já é responsável aos irmão mais novos.
Bruna namora o vizinho Alberto.
O alimento já não estava bom para o consumo.

20- Qual a regra gramatical que provavelmente estaria escrita
abaixo da seta?

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21- Sobre meningite é INCORRETO afirmar:
A. A meningite é um processo inflamatório das
meninges, membranas que envolvem o cérebro e
medula espinhal.
B. A meningite pode ser causada apenas por diversos
agentes infecciosos.
C. Os principais sinais e sintomas são: febre alta que
começa abruptamente, dor de cabeça intensa e
contínua, vômito, náuseas, rigidez de nuca e manchas
vermelhas na pele.
D. A transmissão é de pessoa a pessoa, por via
respiratória, por meio de gotículas e secreções do nariz
e garganta, havendo necessidade de contato
prolongado e convivência no mesmo ambiente.
E. Após a avaliação médica e análise preliminar de
amostras clínicas do paciente, este ficará internado e o
tratamento será realizado com antibióticos específicos.
22- A medida de controle da sífilis congênita mais efetiva
consiste em oferecer a toda gestante uma assistência pré-natal
adequada que inclui, EXCETO:
A. Captação precoce da gestante para o início do prénatal.
B. Realização de, no mínimo, três consultas com atenção
integral qualificada.
C. Realização do VDRL no primeiro trimestre da
gestação, idealmente na primeira consulta, e de um
segundo teste em torno da 28ª semana com ações
direcionadas para busca ativa a partir dos testes
reagentes (recém diagnosticadas ou em seguimento).
D. Instituição do tratamento e seguimento adequados da
gestante e do(s) seu(s) parceiro(s), abordando os casos
de forma clínico-epidemiológica.
E. Documentação dos resultados das sorologias e
tratamento da sífilis na carteira da gestante.
23- A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária,
causada pelo trematódeo:

_________________________
A.
B.
C.
D.

Não se usa crase antes de verbo.
A crase só ocorre antes de substantivos femininos.
Ocorre crase diante de expressões adverbiais.
Assim como em „à moda de‟ ocorre crase antes da
palavra „partir‟.
E. A crase ocorre apenas quando o „a‟ é preposição.

A.
B.
C.
D.
E.

Schistosoma Japonicum.
Schistosoma Mecongi.
Schistosoma Mansoni.
Schistosoma Malayense.
Schistosoma Haematobium.

24- Sobre a dengue é INCORRETO afirmar:
A. A dengue pode ser transmitida por duas espécies de
mosquitos (Aëdes aegypti e Aëdes albopictus).
B. Picam durante o dia e a noite, ao contrário do
mosquito comum, que pica durante a noite.
C. O Mosquito Aedes aegypti mede menos de um
centímetro, cor café ou preta e listras brancas no corpo
e nas pernas.
D. Não há transmissão pelo contato de um doente ou suas
secreções com uma pessoa sadia, nem fontes de água
ou alimento.
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E. O ciclo do Aedes aegypti é composto por quatro fases:
ovo, larva, polpa e adulto. As larvas se desenvolvem
em água parada, e limpa.
25- A introdução da cólera, no Brasil, ocorreu em:
A.
B.
C.
D.
E.

1984
1987
1991
1994
1997

A. A leptospirose é uma doença infecciosa febril, aguda,
potencialmente grave, causada por um vírus, a
Leptospira interrogans.
B. É uma zoonose que ocorre no mundo inteiro, exceto
nas regiões polares.
C. O rato de esgoto é o principal responsável pela
infecção humana, em razão de existir em grande
número e da proximidade com seres humanos.
D. A presença de pequenos ferimentos na pele facilita a
penetração, que pode ocorrer também através da pele
íntegra, quando a exposição é prolongada.
E. No Brasil, como em outros países em
desenvolvimento, a maioria das infecções ocorre
através do contato com águas de enchentes
contaminadas por urina de ratos.
27- É um indicador que exprime o risco. No numerador (casos)
– doença, incapacidade, óbito, indivíduos com determinada
característica etc. (é um subconjunto do denominador); No
Denominador – população sob risco (de adoecer, de se tornar
incapacitado, de morrer etc):

Curva de mortalidade proporcional.
Coeficiente de mortalidade perinatal.
Coeficiente de mortalidade pré-escolar.
Indicador de Guedes.
Coeficiente de mortalidade materna.

29- Quanto à exposição aos fatores de risco, quando um contato
ocorre repetidamente, de forma sistemática ou contínua é
denominado:
A.
B.
C.
D.
E.

Exposição Múltipla.
Exposição Intermitente.
Exposição Aguda.
Exposição Reiterada.
Exposição Introdutiva.

Cem mil nascidos vivos.
Dez mil nascidos vivos.
Mil nascidos vivos.
Cem nascidos vivos.
Dez nascidos vivos.

A. Contém informações sobre óbitos e óbitos fetais.
B. Origem/Fonte: Declaração de Óbito - D. O.
C. Abrangência Geográfica: País, Estados, Regionais e
municípios (possibilidade de processar os dados por
bairros e áreas).
D. Principais limitações: sub-registro de óbitos e
qualidade do preenchimento da Declaração de Óbito.
E. Os indicadores mais utilizados são coeficiente de
incidência e Coeficiente de prevalência.
32- Durante a Idade Média, prevaleceu uma teoria, a qual
considerava que a doença era causada por certos odores
venenosos, gases ou resíduos nocivos que se originavam na
atmosfera ou a partir do solo. Essas substâncias seriam
posteriormente arrastadas pelo vento até a um possível
indivíduo, que acabaria por adoecer. Essa teoria foi
denominada de:
A.
B.
C.
D.
E.

Villermé
Germânica
Da multicausalidade
Miasmática
Multigênica

33- A epidemiologia, como campo de investigação científica,
desenvolve-se a partir do século XIX, quando, em 1854, o
médico inglês ________ estabeleceu os fundamentos da
moderna epidemiologia ao estudar _______ em Londres.
A alternativa que preenche corretamente as lacunas é:

Coeficientes
Razão
Proporção
Índice
Taxa

28- São indicadores de mortalidade por idade, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

31- Sobre o Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM é
INCORRETO afirmar:

26- Sobre leptospirose é INCORRETO afirmar:

A.
B.
C.
D.
E.

30- Na mortalidade infantil, a constante é sempre por:

A.
B.
C.
D.
E.

Hipócrates / a meningite.
John Snow / a cólera.
John Graunt / a febre tifóide.
Pierre Louis / a varíola.
William Farr/ a peste bubônica.

34- O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) foi
implantado em 1998 em substituição ao:
A. Sistema de Atenção ao Programa de Agentes de
Saúde.
B. Sistema de Informação do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde.
C. Sistema de Informação ao Programa de Saúde da
Família.
D. Sistema de Atenção ao Programa de Saúde da Família.
E. Sistema Básico de Atenção e Informação do Programa
de Agentes Comunitários de Saúde.
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35- Os acidentes com lagarta são denominados:
A.
B.
C.
D.
E.

Erucismo
Loxoscelismo
Foneutrismo
Latrodectismo
Phoneutria

40- A vacina Sabin é contra:
A.
B.
C.
D.
E.

Rubéola
Tétano
Sarampo
Poliomielite
Febre amarela

36- Sobre tétano acidental é INCORRETO afirmar:
A. Tétano é uma doença grave, causada por uma bactéria
que pode estar presente em objetos de metal, de
madeira, de vidro ou mesmo no solo (pregos, latas,
ferramentas agrícolas, cacos de vidro, galho de árvore,
espinhos, pedaços de móveis e outros).
B. A bactéria pode estar presente em objetos de metal,
mesmo que estes não estejam enferrujados.
C. A melhor forma de proteção é pela vacinação e evitar
a lesão da pele por objetos contaminados.
D. O contato com os entulhos da construção civil e os
destroços resultantes de desastres associados às
inundações, aos deslizamentos, aos vendavais, aos
granizos e outros podem provocar lesões na pele e,
consequentemente, o adoecimento por tétano
acidental.
E. Apresentando um dos sintomas do tétano, em até três
dias após a lesão na pele, deve-se procurar com
urgência o serviço de saúde do Sistema Único de
Saúde mais próximo.
37- A vacina Pneumocócica 23-valente para pacientes com
mais de 60 anos deve ter:
A.
B.
C.
D.
E.

Dose única.
Dose anual.
Três doses.
Uma dose a cada dez anos.
Duas doses.

38- O Rotavírus grupo A tem como modo de transmissão e
principais fontes, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Fecal-oral
Nosocomial
Alimento
Água
Animal doméstico

39- Constitui a visão social de justiça e dos critérios
predominantes sobre quais diferenças são justas e quais não são
em uma dada cultura.
A.
B.
C.
D.
E.

Integralidade
Resolutividade
Regionalização
Equidade
Igualdade
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