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Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03, 04 e 

05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01) No fragmento do capítulo 2 de Iracema predomina 

que tipo de narrador?  

(A) Observador onisciente, pois conta na 3ª pessoa, 

sem participar dos acontecimentos, revelando tudo 

sobre a história e conhece todos os fatos. 

(B) Onisciente observador, porque narra na 1ª pessoa a 

história e descreve os sentimentos de Martim um dos 

personagens.  

(C) Personagem, porque conta a história na 3ª pessoa, 

sem participar das ações, narrando com imparcialidade. 

(D) Personagem, uma vez que narra em 1ª pessoa a 

história da qual participa e expõe suas opiniões. 

 

02) Considerando o significado contextual das palavras 

no texto, o trecho: “Rumor suspeito quebra a doce 

harmonia da sesta.” Pode ser substituído sem prejuízo 

de sentido por: 

(A) Ruído estranho quebra o nectáreo harmônico da 

sesta. 

(B) Zumbo insuspeito quebra a açucarada harmonia da 

sesta. 

(C) Sossego diferente quebra o sabor harmonioso da 

sesta. 

(D) Barulho normal quebra o acre harmonioso da sesta. 

 

03) No fragmento: “Iracema, a virgem dos lábios de 

mel” a figura de linguagem é uma: 

(A) Anáfora. 

(B) Perífrase. 

(C) Metáfora. 

(D) Personificação. 

 

04) No trecho: “O sentimento que ele pôs nos olhos e 

no rosto, não o sei. Porém a virgem lançou de si o arco 

e a uiraçaba, e correu para o guerreiro...” O elemento 

coesivo em destaque pode ser substituído, sem perda 

de significado, por: 

(A) Porque. 

(B) Todavia. 

(C) Tanto que. 

Iracema 
José de Alencar 

Capítulo 2 

 
Além, muito além daquela serra, que ainda azula no 
horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos 
lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que 
a asa da graúna e mais longos que seu talhe de 
palmeira.  

[...]  
Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem 
corria o sertão e nas matas do Ipu, onde campeava 
sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé 
grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde 
pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas.  
Um dia, ao pino do Sol, ela repousava em um claro 
da floresta. Banhava-lhe o corpo, a sombra da 
oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. [...]  
[...]  
Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. 
Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra; 
sua vista perturba-se.  
Diante dela e todo a contemplá-la, está um 
guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau 
espírito da floresta. Tem nas faces o branco das 
areias que bordam o mar; nos olhos o azul triste das 
águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos 
cobrem-lhe o corpo.  
Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A 
flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue 
borbulham na face do desconhecido.  
De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz 
da espada; mas logo sorriu. [...] 
O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não 
o sei. Porém a virgem lançou de si o arco e a 
uiraçaba, e correu para o guerreiro, sentida da 
mágoa que causara.  
A mão que rápida ferira, estancou mais rápido e 
compassiva o sangue que gotejava. Depois Iracema 
quebrou a flecha homicida: deu a haste ao 
desconhecido, guardando consigo a ponta farpada.  
O guerreiro falou:  
- Quebras comigo a flecha da paz?  
- Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem 
dos meus irmãos? Donde vieste a estas matas, que 
nunca viram outro guerreiro como tu?  
- Venho de bem longe, filha das florestas. Venho 
das terras que teus irmãos já possuíram, e hoje têm 
os meus.  
- Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos 
tabajaras, senhores das aldeias, e à cabana de 
Araquém, pai de Iracema.  
[...]  

ALENCAR, José de. Iracema. São Paulo: Ciranda 

Cultural, [s.d]. p. 5-7.  
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(D) Desde que. 

 

05) No fragmento:  

   “O guerreiro falou:  

- Quebras comigo a flecha da paz?  

- Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem dos 

meus irmãos?...”. 

Há a predominância de um discurso: 

(A) Direto. 

(B) Indireto. 

(C) Indireto Livre. 

(D) Direto e Indireto. 

 

Leia o texto para respondera questão 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06) No poema de Mário Quintana, há a predominância 

da função: 

(A) Poética, uma vez que o emissor se preocupa com o 

sentimentalismo, a subjetividade. 

(B) Referencial, porque o poema traz informações 

sobre a linguagem. 

(C) Fática, pois o emissor procura no poema 

estabelecer comunicação com o seu interlocutor. 

(D) Metalinguística, pois o emissor se volta para a 

própria linguagem para mostrar como ele faz o 

autorretrato. 

 

07) Em: Precisa-se de técnicos em informática. O 

sujeito:  

(A) está elíptico no contexto. 

(B) está na voz passiva sintética.  

(C) trata-se de uma oração sem sujeito. 

(D) é indeterminado no contexto da frase. 

 

08)  Na oração: Ainda que chova, iremos ao concerto 

no próximo sábado, a oração subordinada é: 

(A) Explicativa, pois justifica na oração subordinada, a 

possibilidade de chuva. 

(B) Temporal, porque sugere na oração subordinada, a 

ideia de tempo chuvoso. 

(C) Concessiva, pois evidencia um obstáculo ao fato da 

oração principal, porém sem impedi-lo. 

(D) Condicional, uma vez que exprime hipótese, 

condição ao fato da oração principal. 

 

09) Na frase: “Me aqueça neste inverno.” A colocação 

do pronome ‘Me’: 

(A) Trata-se de uma ênclise. 

(B) Configura uma mesóclise. 

(C) Obedece a norma padrão da língua. 

(D) Está em desacordo com a norma culta da língua. 

 

10) Marque a alternativa correta considerando a 

regência verbal. 

(A) Preferia português a matemática.  

(B) Preferia jogar futebol à trabalhar. 

(C) Preferia mais viajar à fazer a faculdade. 

(D) Preferia muito mais brincar do que estudar. 

 

11) Geralmente, os números absolutos de casos de 

doenças ou óbitos não são usados para analisar o nível 

de saúde local, pois não se considera o tamanho das 

populações. Por isso, os indicadores de saúde que são 

O Auto Retrato 

Mário Quintana 

No retrato que me faço 

- traço a traço - 

às vezes me pinto nuvem, 

às vezes me pinto árvore... 

às vezes me pinto coisas 

de que nem há mais lembrança... 

ou coisas que não existem 

mas que um dia existirão... 

e, desta lida, em que busco 

- pouco a pouco - 

minha eterna semelhança, 

no final, que restará? 

Um desenho de criança... 

Terminado por um louco! 
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frequentemente utilizados na vigilância 

epidemiológica, são constituídos por meio de razões, 

na forma de coeficientes ou proporções. Como 

exemplo, o coeficiente de mortalidade por dengue 

hemorrágica: 

(A) É calculado a partir do total de infecções causadas 

pelos vírus da dengue tipos II, III e IV. 

(B) Indica o total de casos graves da doença numa 

população analisada. 

(C) Indica o total de óbitos pela dengue hemorrágica 

numa população analisada. 

(D) Indica o risco de óbito por dengue hemorrágica 

entre os casos da mesma doença. 

 

12) Uma das principais metas do cuidado com 

pacientes idosos é a manutenção de sua independência 

social e suas atividades de vida diárias. Para isso uma 

das principais tarefas do médico na atenção primária a 

saúde é o desenvolvimento de abordagens 

sistematizadas para essa população. Entre as 

estratégias de abordagem abaixo listadas, assinale 

aquela que não apresenta evidências clinico-

epidemiológicas atuais que justifiquem sua introdução. 

(A) Análise cognitiva, principalmente quando 

familiares ou cuidadores relatam alguma alteração de 

declínio cognitivo, para sua prevenção. 

(B) Rastreamento da osteoporose e da osteopenia em 

todas as mulheres, através de exames de densitometria 

óssea, para a prevenção e fraturas.  

(C) Imunização estratégica de grande alcance em todos 

os idosos para a prevenção dos vírus influenza. 

(D) Análise multiprofissional dos idosos 

principalmente após registro de queda, prevenindo a 

ocorrência de novos acidentes domiciliares ou extra-

domicilares. 

 

13) Analise as afirmativas a seguir em verdadeiras ou 

falsa e responda o que se pede: 

I- O conceito de saúde tem como fatores determinantes 

e condicionantes, entre outros, a moradia, a 

alimentação, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços primordiais; os níveis de 

saúde da população expressam a organização 

socioeconômica do país. 

II- A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício. 

III- O dever do Estado (de garantir a saúde dos 

cidadãos) não exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade geral.  

Estão corretas as afirmativas: 

(A) I, II e III. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas I e II. 

 

14) Nos casos de hipertensão arterial sistêmica em 

populações especiais, assinale a alternativa incorreta: 

(A) Nas populações afrodescendentes, a prevalência e 

a gravidade da doença são proporcionalmente maiores, 

o que se relaciona provavelmente com fatores étnicos 

e/ou sócioeconômicos. 

(B) A diminuição da pressão arterial deve ser gradual e 

cuidadosa nos idosos com antecedentes de acidente 

vascular cerebral e/ou acidentes isquêmicos 

transitórios. 

(C) O aparecimento de hipertensão arterial sistêmica 

durante o uso de contraceptivos orais determina 

tratamento imediato do quadro. 

(D) O tratamento da hipertensão arterial sistêmica em 

idosos, pode reduzir a incidência de déficits cognitivos.  

 

15) Paula, 49 anos, obesa, não hipertensa, portadora de 

diabetes mellitus tipo 2 e hipertrigliceridemia (IMC:38 

Kg/m2, e glicemias aleatórias variando entre 190 mg/dl 

a 250 mg/dl e triglicerídeos em jejum variando entre 

315 mg/dl e 350 mg/dl, ambos nos últimos 30 dias), 

tem histórico familiar de diabetes mellitus (Mãe) e 

infarto agudo do miocárdio (Pai). A paciente vem a 
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unidade de saúde relatando que, mesmo com a dieta 

mais restrita em açucares e fazendo atividades físicas 

regulares (caminhadas 4 vezes por semana de 1 hora), 

não conseguiu o controle adequado de sua glicemia. 

Ao se considerarem todos os aspectos levantados, a 

conduta farmacológica mais adequada para iniciar o 

tratamento seria a introdução de:  

(A) Fibrato, estatina, metiformina e sulfanilréia. 

(B) Fibrato e sulfanilréia. 

(C) Estatina e sulfanilréia. 

(D) Fibrato e metiformina. 

 

16) Uma senhora de 69 anos, obesa, (IMC de 35 

Kg/m2), hipertensa há mais de 15 anos, com adequado 

controle tensional nos últimos anos com o uso 

exclusivo de 1 comprimido de losartana potássica de 

50mg ao dia, procura a unidade básica de saúde 30 

minutos após o início de dor precordial, pela manhã, 

em aperto, com náuseas, palidez cutânea e sudorese 

intensa. No momento do atendimento a pressão arterial 

estava em 175 x 120 mmHg e frequência cardíaca de 

100 batimentos por minuto. Neste caso a(s) conduta(s) 

clínica(s) mais adequada(s) seria(m): 

I- Dar a paciente 325 mg ácido acetilsalicílico para 

mastigar e engolir. 

II- Dar a paciente 5mg de nitrato de isossorbida por via 

sublingual. 

III- Encaminhar a mesma para um serviço de urgência 

e emergência de melhor suporte clínico e laboratorial, 

para a realização imediata de um eletrocardiograma e a 

dosagem de enzimas cardíacas. 

Estão corretas as afirmativas: 

(A) I, II e III. 

(B) Apenas I e III. 

(C) Apenas II e III. 

(D) Apenas I. 

 

17) O risco de mortalidade será significativamente 

maior nos episódios de hemorragia digestiva, por 

úlcera péptica, quando estiverem relacionados 

principalmente a: 

(A) Pacientes com infecção crônica pelo Helicobacter 

pylori. 

(B) Pacientes portadores de doença do refluxo 

gastresofágico. 

(C) Pacientes usuários de anti-inflamatórios não 

hormonais 

(D) Pacientes com comorbidades cardiovasculares e/ou 

metabólicas. 

 

18) De acordo com as resoluções atuais do Código de 

Ética Médica Brasileiro, são direitos do médico, 

exceto: 

(A) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição 

pública ou privada nas quais as condições de trabalho 

não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente. 

(B) Internar e assistir seus pacientes em hospitais 

privados com ou sem caráter filantrópico, somente se 

fizer parte de seu corpo clínico, respeitadas as normas 

técnicas da instituição. 

(C) Recusar a realização de atos médicos que, embora 

permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua 

consciência. 

(D) Indicar procedimento adequado ao paciente, 

observadas as práticas reconhecidamente aceitas e que 

respeitam as normas legais do país. 

 

19) Na avaliação do estado de saúde mental em 

pacientes idosos, analise as alternativas a seguir em 

verdadeiras ou falsas e responda o que se pede: 

I- Aplicar o exame clínico geral focando nas 

características de início do declínio cognitivo, no modo 

de progressão, no tempo de evolução, na pré existência 

de doenças cardiovasculares e/ou metabólicas, no uso 

de medicações ou drogas psicoativas, na história de 

politraumatismos ou de cirurgias no sistema nervoso 

central, em antecedentes familiares de demência, entre 

outros. 
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II- É de suma importância obter informações de 

familiares e/ou cuidadores sobre sinais de declínio 

cognitivo, como a perda de memória, já que a 

avaliação do estado mental com a aplicação do teste 

mini-mental, não poder ser utilizada em pacientes não 

alfabetizados. 

III- Devem ser incluídos também os seguintes exames 

complementares: hemograma, glicemia de jejum, 

exame simples de urina, dosagem de TSH, T4 livre, 

vitamina B12, sorologias para sífilis e HIV, além de 

imagens detalhadas do encéfalo. (tomografia 

computadorizada ou ressonância nuclear magnética), 

entre outros. 

Estão corretas as seguintes afirmações: 

(A) III, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

 

20) Um paciente de 45 anos, masculino, busca a 

unidade básica de saúde para solicitar um “exame para 

detecção câncer de próstata”, pois vem sendo 

pressionado pela família e por informações 

preocupantes que viu na internet. No momento da 

consulta relata ainda estar com dúvidas sobre o câncer 

de próstata. Relata estar sem nenhuma sintomatologia 

atual e não tem antecedentes de doenças prostáticas 

familiares. No que se refere a abordagem e ocorrência 

nos casos de câncer de próstata, assinale a alternativa 

correta  

(A) Vários homens portadores de câncer de próstata, 

mesmo sem nenhum tratamento especifico, apresentam 

câncer de crescimento lento e acabam falecendo por 

outras doenças. 

(B) Incontinência urinária e disfunção erétil são menos 

frequentes entre pacientes tratados câncer de próstata, 

do que em pacientes semelhantes nos quais a conduta 

foi conservadora e expectante. 

(C) O câncer de próstata é o mais prevalente na 

população masculina brasileira e mundial. 

(D) O maior número de casos de câncer de próstata 

ocorrem entre homens entre 50 e 60 anos de idade e 

por isso representam o principal grupo para o 

rastreamento dessa doença. 

 

21) De acordo com o Estatuto do Servidor Público de 

Avelinópolis, no estágio probatório são apurados os 

seguintes requisitos: 

(A) Idoneidade moral, disciplina, produtividade , 

responsabilidade, assiduidade e pontualidade. 

(B) Aptidão, eficiência, disciplina e responsabilidade. 

(C) Eficiência, idoneidade moral, disciplina, aptidão, 

assiduidade e pontualidade. 

(D) Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, 

produtividade e responsabilidade. 

 

22) Promoção: é a elevação de um Servidor de uma 

classe para outra dentro de uma mesma carreira.  O 

Estatuto do Servidor de Avelinópolis,  determina que 

as promoções devem ocorrer por merecimento e por 

antiguidade alternadamente,  da seguinte forma: 

(A) Em cada classe da mesma carreira profissional, a 

primeira promoção deverá obedecer o princípio do 

merecimento e a segunda da antiguidade. 

(B) Em cada classe da mesma carreira profissional, a 

primeira promoção deverá obedecer o princípio da 

antiguidade e a segunda do merecimento. 

(C) Em cada classe da mesma carreira profissional, a 

primeira promoção deverá obedecer  sempre o 

principio da antiguidade. 

(D) Em cada classe da mesma carreira profissional,  a 

escolha do  critério da primeira promoção deve ser  

estabelecida  pelo Secretário de Administração, que 

definirá se a promoção será por merecimento ou 

antiguidade. 

 

23) Prevê a Lei Orgânica que o município dentro da 

sua competência regulará o serviço social, favorecendo 

e coordenando as iniciativas particulares que visam 
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este objetivo. Sobre o assunto assinale a única 

alternativa falsa: 

(A) Caberá ao município promover e executar as obras 

que, por sua natureza e extensão, não possam ser 

atendidas pelas instituições de caráter privado. 

(B) O plano de assistência social do município, nos 

termos que a lei estabelecer, terá por objetivo a 

correção dos desequilíbrios do sistema social e a 

recuperação dos elementos desajustados, visando a um 

desenvolvimento social harmônico, conforme previsto 

no artigo 203 da Constituição Federal. 

(C) Compete ao município suplementar, se for o caso 

os planos de previdência social, estabelecido na lei 

federal.   

(D) Caberá as instituições privadas promover e 

executar as obras que, por sua natureza e extensão, não 

possam ser atendidas pelo município. 

 

24)  Segundo a Lei Orgânica, sempre que possível, o 

município promoverá formação de consciência 

sanitária individual nas primeiras idades, através de: 

(A) Ensino primário. 

(B) Campanha publicitária direcionada as crianças. 

(C) Equipe de profissionais da saúde. 

(D) Orientação aos pais e responsáveis.  

 

25) De acordo com a Lei Orgânica,  a inspeção médica, 

nos estabelecimentos de ensino municipal terá caráter 

obrigatório. Constituirá exigência indispensável à 

apresentação, no ato da matricula, atestado de vacina 

contra: 

(A) Moléstias infecto-contagiosas 

(B) Febre amarela 

(C) HPV 

(D) BCG 

 

26) Em relação ao pincel de formatação do Microsoft 

Word 2010 é correto afirmar: 

(A) Copia a formatação de um local e aplica em outro 

local. 

(B) Realiza a cor de realce no texto selecionado e 

formata as tabelas em questão. 

(C) Recorta o realce de cor e aplica em outro local 

preservando a formatação de origem. 

(D) É utilizado somente na formatação de tabelas sem 

a necessidade de copiar para outro local. 

 

27) No Microsoft Word existem vários recursos que 

melhoram a qualidade do texto para a leitura após 

impressão. O recurso Alterar Estilos representado com 

ícone na AA, realiza quais funções abaixo: 

(A) Altera conjuntos de estilos, cores, fontes e 

espaçamentos de parágrafos, usado no documento. 

(B) Realiza a função de organizar a janela, dividir 

tabelas e formatação da régua. 

(C) Altera conjuntos específicos de cores e fontes, 

preservando o texto original sem a opção de realizar a 

estrutura de tópicos. 

(D) Permite o usuário modificar a formatação do texto 

trabalhando no layout da web através do painel de 

navegação em alternância com várias janelas já 

formatadas. 

 

28) No navegador Google Chrome existe uma opção 

de abrir uma janela utilizando o recurso Nova Janela 

Anônima. Ao utilizar este recurso é correto afirmar: 

(A) O Chrome não salvará as seguintes informações: 

seu histórico de navegação, cookies e dados de sites e 

informações fornecidas em formulários. 

(B) Este recurso é liberado somente com a versão paga 

do Google Chrome Pro. 

(C) O Chrome salvará apenas seguintes informações: 

seu histórico de navegação, cookies e dados de sites e 

informações fornecidas em formulários. 

(D) Este recurso é utilizado para minimizar o impacto 

na rede interna deixando o navegador mais rápido e 

livre de ameaças de vírus. 

 

29) Ao pressionar no teclado a tecla F1 com a janela 

do Google Chrome ativa o que ocorre: 
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(A) Abre uma janela de Ajuda do Google Chrome. 

(B) Acessa as configurações avançadas do navegador. 

(C) Realização a função master da barra de tarefa. 

(D) Exibe a página em tela cheia. 

 

30) A função PGTO no excel é caracterizado por qual 

ação: 

(A) Retorna o valor máximo de um conjunto de 

argumentos, realizando a o pagamento da taxa de juros. 

(B) Calcula o pagamento de um empréstimo com base 

em pagamentos e em uma taxa de juros constantes. 

(C) Calcula o número de células em um intervalo que 

contém número de um pagamento específico. 

(D) Retorna os juros cumulativos pagos entre dois 

períodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


