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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 10.

O grande desastre aéreo de ontem

Para Cândido Portinari

Vejo sangue no ar, vejo o piloto que levava uma flor
para a noiva, abraçado com a hélice. E o violinista em
que a morte acentuou a palidez, despenhar-se com
sua cabeleira negra e seu estradivárius . Há mãos e
pernas de dançarinas arremessadas na explosão.
Corpos irreconhecíveis identificados pelo Grande
Reconhecedor. Vejo sangue no ar, vejo chuva de
sangue caindo nas nuvens batizadas pelo sangue
dos poetas mártires. Vejo a nadadora belíssima, no
seu último salto de banhista, mais rápida porque vem
sem vida. Vejo três meninas caindo rápidas,
enfunadas , como se dançassem ainda. E vejo a
louca abraçada ao ramalhete de rosas que ela
pensou ser o paraquedas, e a prima-dona com a
longa cauda de lantejoulas riscando o céu como um
cometa. E o sino que ia para uma capela do oeste, vir
dobrando finados pelos pobres mortos. Presumo que
a moça adormecida na cabine ainda vem dormindo,
tão tranquila e cega! Ó amigos, o paralítico vem com
extrema rapidez, vem como uma estrela cadente,
vem com as pernas do vento. Chove sangue sobre as
nuvens de Deus. E há poetas míopes que pensam
que é o arrebol .

1

2

3

4

LIMA, Jorge de. . Rio de Janeiro, Nova Fronteira,
1980, 2 v, v. 1, p. 237).

1. aportuguesamento para a famosa marca de violinos:
Stradivárius.

2. retesadas, infladas, enrijecidas.
3. cantora que faz o papel principal em uma ópera.
4. vermelhidão do nascer ou do pôr do sol.

Poesia completa

Sobre o texto, é possível afirmar que se trata de
um(a):

A) depoimento desesperado.
B) texto em tom poético.
C) uma notícia alarmante.
D) uma crítica social.
E) um texto sarcástico.

Questão 01

A dedicatória ao pintor Cândido Portinari encontra-se
enfatizada:

A) pela presença de dados religiosos em meio a um
momento trágico.

B) pelo uso enfático da 1ª pessoa, dando ao texto
tom pessoal.

C) pelo tom dramático e a ênfase na morte.
D) pelo apelo visual do texto e a ênfase em

elementos artísticos.
E) por nenhum elemento em especial, sendo

apenas uma demonstração de apreço.

Questão 02

Sobre o trecho “vejo o piloto que levava uma flor
para a noiva”, em termos de análise sintática, é
correto afirmar que a:

A) segunda oração é adjetiva e poderia ser reescrita
transformando-a em uma reduzida de gerúndio.

B) segunda oração é substantiva e poderia ser
reescrita transformando-a em uma reduzida de
particípio.

C) primeira oração é coordenada em relação à
segunda.

D) segunda oração é adverbial e poderia ser
reescrita reduzida em infinitivo.

E) segunda oração é uma coordenada sindética
explicativa.

Questão 03

No uso do vocábulo ESTRADIVÁRIUS, no texto,
verifica-se a figura de linguagem:

A) personificação.
B) comparação.
C) hipérbole.
D) eufemismo.
E) metonímia.

Questão 04
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O vocábulo IRRECONHECÍVEIS, quanto à formação
à classe gramatical, respectivamente, possui a
seguinte classificação:

A) parassíntese, adjetivo.
B) composição por aglutinação, adjetivo.
C) prefixação e sufixação, adjetivo.
D) prefixação e sufixação, advérbio.
E) parassíntese, substantivo.

Questão 05

Em “E o sino que IA para uma capela do oeste”, o
verbo em destaque poderia ser substituído, sem
prejuízo de sentido básico, por uma forma no:

A) pretérito perfeito do indicativo.
B) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
C) futuro do presente do indicativo.
D) futuro do pretérito do indicativo.
E) presente do subjuntivo.

O texto apresenta uma grande quantidade de
repetições de palavras. Pode-se atribuir isso a um(a):

A) tentativa de enfatizar dados visuais do fenômeno
da natureza observado.

B) forma de chamar ainda mais atenção à dimensão
da concreta tragédia aérea.

C) descuido de redação, uma vez que repetições
sempre empobrecem o texto.

D) estilo de escrita que dá ao texto maior tom
pessoal.
recurso para acentuar o tom dramático da grave
notícia relatada.

E)

No trecho “Presumo QUE A MOÇA adormecida na
cabine AINDA VEM DORMINDO, a oração que vem
destacada após “Presumo” desempenha papel de:

A) sujeito.
B) objeto direto.
C) objeto indireto.
D) adjunto adverbial.
E) complemento nominal.

Sobre a utilização de maiúsculas iniciais na
expressão GRANDE RECONHECEDOR, pode-se
afirmar que:

A) não deveria nem poderia estar grafada assim.
B) está escrita dessa maneira apenas para enfatizar

a ideia pretendida.
C) aparece escrita de tal forma dada a importância

da tarefa do reconhecedor.
D) é grafada desse modo, por se referir a Cândido

Portinari.
E) vem grafada de tal maneira pela referência a

Deus.

Assinale a alternativa em que as palavras
apresentam sufixos de mesmo sentido:

A) violonista, cabeleira, adormecida.
B) reconhecedor, banhista, dançarinas.
C) palidez, belíssima, irreconhecíveis.
D) enfunadas, rapidez, abraçado.
E) nadadora, batizadas, explosão.

Questão 09

Questão 10

Questão 08

Questão 07

Questão 06

ATUALIDADES

Leia o texto.

“Em sua primeira viagem à Turquia, o papa Francisco
desembarcou no dia 28 de novembro de 2014 em
Ancara com o objetivo de defender o diálogo com o
Islã e apoiar as minorias cristãs do Oriente Médio [...]
A visita aconteceu em um contexto de ofensiva de
uma facção radical aos vizinhos Iraque e Síria, com
perseguições de minorias – entre elas as curdas e as
cristãs pelos jihadistas.”

Afacção radical a que se refere o texto é o(a):

A) Estado Islâmico.
B) Hamas.
C) IRA.
D) Liga Árabe.
E) OLP.

–
(Adaptado do jornal Folha de S. Paulo, Mundo, 29.nov.2014.)

Questão 11
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Leia o texto.

“Enquanto descobertas de petróleo pipocam por todo
o mundo e nem a crise no Oriente Médio faz seu
preço disparar, a água se torna um bem cobiçado e
raro [...] Racionalidade versus desperdício também
deve guiar toda a arquitetura, não a apenas apelidada
de ‘verde’ [...] Para ir ao trabalho ou fazer compras,
homens e mulheres continuam a depender de longas
(e nada sustentáveis) viagens de carro.”

Apartir do texto é correto afirmar:

A) A ação do homem na natureza e as descobertas
petrolíferas não influem nas mudanças climáticas
e na crise hídrica do mundo.

B) Não existe crise de água no mundo e as secas
isoladas não interferem na vida cotidiana ou na
produção das indústrias.

C) O mundo globalizado deve explorar mais o uso
das fontes não renováveis com a construção de
termoelétricas.

D) O mundo globalizado precisa rever a política de
abastecimento petrolífero para evitar nova crise
do petróleo.

E) O uso não sustentável de petróleo e a liberação
de carbono na atmosfera promovem mudanças
climáticas e a crise hídrica no mundo.

(Adaptado do jornal Folha de S. Paulo, 23.set.2014).

Questão 12

Leia o texto.

“A partir de 1992, o conceito de paisagem cultural foi
adotado pela UNESCO e incorporado como uma
nova tipologia de reconhecimento dos bens culturais
[...] em 1º de julho de 2012, uma importante cidade
brasileira tornou-se a primeira área urbana no mundo
a ter reconhecido o valor universal da sua paisagem
urbana.”

Acidade referida no texto é:

A) Salvador.
B) São Paulo.
C) Cuiabá.
D) Rio de Janeiro.
E) Ouro Preto.

(Adaptado de IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico eArtístico
Nacional.)

Questão 13

Leia o texto.

Em episódio recente do STF, o ministro presidente do
Supremo Tribunal foi acusado de parcialidade e
prejulgamento. Mas, por submeter ao plenário as
petições apresentadas pelos advogados dos réus,
sempre obteve apoio dos colegas, apesar das
divergências sobre o caso.

O julgamento do episódio da política nacional referido
no texto ficou conhecido como:

A) Lava jato.
B) Mensalão.
C) Partidão.
D) Petrolão.
E) Reformador.

(Adaptado de jornal Folha de S. Paulo, Poder , 30. nov.2014.)

“O ministro das Finanças de Israel, Yair lapid, rejeitou
o ultimato do premier [...] para tentar reunificar
o governo de coalizão do país. Com o anúncio
o p r i m e i r o - m i n i s t r o a m e a ç o u c o n v o c a r
antecipadamente uma eleição nacional, prevista
apenas para 2017.”

O atual Primeiro-Ministro de Israel é:

A) Ariel Sharon.
B) Menachem Begin.
C) Benjamin Netanyahu.
D) Shimon Peres.
E) Yitzhak Rabin.

(Adaptado do jornal O Globo, Mundo, 02.dez.2014.)

Questão 14

Questão 15
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Considerando os princípios e diretrizes do SUS,
analise as afirmativas a seguir.

I. Os serviços públicos devem ser organizados de
modo a evitar duplicidade de meios para fins
idênticos.

II. O atendimento integral tem como foco as
atividades preventivas em detrimento dos
serviços assistenciais.

III. A universalidade de acesso aos serviços de
saúde deve priorizar o nível primário da
assistência.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 16

O Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS),
implementado em 1982, dava particular ênfase
à(às):

A) urgências.
B) atenção primária.
C) cirurgias eletivas.
D) atenção psiquiátrica.
E) internações hospitalares.

Questão 17

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Marque a alternativa INCORRETA acerca dos
Conselhos de Saúde.

A) São órgãos colegiados.
B) Têm caráter deliberativo.
C) Se reúnem a cada 4 anos.
D) Existem nas três esferas de governo.
E) Realizam o controle social no SUS.

Questão 18

A esperança de vida ao nascer e o índice de
envelhecimento são exemplos de indicadores:

A) de cobertura.
B) demográficos.
C) de morbidade.
D) de mortalidade.
E) socioeconômicos.

Questão 19

Possuir ações e serviços de vigilância em saúde
é um dos critérios mínimos para que seja instituído(a)
um(a):

A) distrito sanitário.
B) unidade sentinela.
C) consórcio de saúde.
D) região de saúde.
E) rede de atenção à saúde.

Questão 20

A variável característica das comunidades de seres
vivos, que mostra o comportamento das doenças e
dos agravos à saúde na população, é denominada:

A) razão.
B) índice.
C) prevalência.
D) incidência.
E) morbidade.

Marque a alternativa que corresponde a um dos
objetivos das Comissões Intergestores.

A) Propor critérios para a definição de padrões e
parâmetros assistenciais.

B) Aprovar os critérios e os valores para
remuneração de serviços de saúde.

C) Decidir sobre os aspectos administrativos da
gestão compartilhada do SUS.

D) Estabelecer diretrizes a serem observadas na
elaboração dos planos de saúde.

E) Elaborar cronograma de transferência de
recursos financeiros aos Estados.

Questão 21

Questão 22
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De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, o
planejamento em saúde no âmbito estadual deve ser
realizado de maneira:

A) regionalizada.
B) centralizada.
C) descendente.
D) divergente.
E) federalizada.

Questão 23

Assinale a alternativa que corresponde ao órgão
competente para dispor sobre a Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais – RENAME.

A) Vigilância sanitária
B) Conferência de saúde
C) Conselhos de saúde
D) Comissões regionais
E) Ministério da saúde

Questão 25

Um dos critérios para que os Municípios, os Estados
e o Distrito Federal recebam os recursos para as
ações e serviços de saúde é que estes apresentem:

A) centrais de regulação.
B) unidades básicas.
C) indicadores de saúde.
D) planos de saúde.
E) órgãos de auditoria.

Questão 24

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com base na morfologia e na função do sistema
musculoesquelético, pode-se afirmar que:

I. os tecidos do corpo humano são classificados em
epitelial, nervoso, conjuntivo e muscular.

II. os músculos de forma estrutural são
classificados em lisos, estriados esqueléticos e
cardíacos.

III. dentre outras coisas, a função de um osso é
proteger estruturas vitais, servir de união entre
tendões e ligamentos e estocar minerais, em
especial o cálcio.

IV. uma articulação sinovial pode ser classificada
nas categorias: cavidade e cartilagem articular,
fluido e membrana sinovial e cápsula fibrosa.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

A) II e IV, apenas.
B) II
C) I e IV
D) I, II e III
E) I, II, III e IV.

, apenas.
, apenas.

, apenas.

Os benefícios da massagem holística incluem,
EXCETO:

A) encurtamento do tecido conjuntivo.
B) relaxamento muscular.
C) aumento do fluxo sanguíneo venoso.
D) estímulo do fluxo linfático.
E) alívio do estresse e ansiedade.

Questão 26

Questão 27
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Quatro tipos de massagem estão classificados na
coluna I. Estabeleça a correta correspondência com
as afirmativas da coluna II.

Coluna I

1. Holística
2. Aromaterapêutica
3. Reflexológica
4. Chinesa

Coluna II

( ) Baseia-se no poder terapêutico do mundo
vegetal.

( ) Manipula canais para remover a estagnação do
sangue e equilibrar as energias.

( ) Trata o indivíduo como um todo e seus
movimentos são lentos, rítmicos e meditativos.

( ) Utiliza aplicação de pressão em pontos
específicos nas mãos e nos pés.

Asequência correta é:

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

Questão 29

Observe as afirmativas sobre os toques da
massagem chinesa.

I. Use os dedos, suas articulações ou o polegar
para pressionar o ponto de acupuntura.

II. Use os dedos, as palmas, o punho, a lateral do
polegar ou o polegar para amassar o ponto de
acupuntura. Amasse primeiro em círculo no
sentido horário e posteriormente anti-horário.

III. Pince o ponto de acupuntura suavemente e
intermitente e não permita o aparecimento da
dor, ainda que suavemente.

Com base nas informações acima, pode-se dizer que
está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

A) I e II
B) I
C) II e III
D) III
E) I, II e III.

, apenas.
, apenas.

, apenas.
, apenas.

Questão 28

Acupressão tem base na antiga arte do shiatsu e da
acupuntura. Sobre isso afirma-se:

I. O alívio da dor se justifica pela estimulação à
produção de endorfinas e serotonina.

II. Não se baseia no conceito de que todos os
distúrbios são refletidos em pontos específicos
na superfície da pele ou abaixo dela.

III. É realizada para melhorar o fluxo de energia do
corpo, conhecido como Qi.

IV. Sensação subjetiva de plenitude, dormência,
formigamento, calor e alguma dor local, são
sinais de que a técnica foi aplicada com sucesso.

Com base nas informações acima pode-se dizer que
estão corretas apenas as afirmativas:

A) I e IV.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I, III e IV.
E) I e II.

Questão 30

Muitos trabalhadores são submetidos a estresse
em seus locais de trabalho. Segundo Hodge , a
massagem terapêutica resulta em, EXCETO:

A) redução da ansiedade e depressão.
B) redução dos distúrbios do sono e melhora do

controle emocional.
C) recuperação da força muscular e do desgaste da

articulação.
D) redução da frequência cardíaca e da pressão

arterial.
E) melhora dos escores cognitivos e de satisfação

ao trabalho.

et al

Questão 31

Tecido conjuntivo resistente, que se distribui por todo
corpo; permite que o corpo conserve sua forma
natural e mantém os órgãos vitais em posição
adequada. Esse tecido chama-se:

A) músculo.
B) bainha.
C) fáscia.
D) aponeurose.
E) retináculo.

Questão 32
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Analise as afirmativas sobre os sistemas e os
movimentos da massagem.

I. Quando um movimento de massagem é
realizado afastando-se do coração é chamado de
centrípeto.

II. Movimentos vigorosos são considerados
relaxantes.

III. O sistema de massagem sueco utiliza técnicas
manipulativas de deslizamento, amassamento,
vibração, fricção e percussão.

IV. O shiatsu baseia-se no conceito oriental de que o
corpo possui uma série de pontos de energia,
conhecidos como tsubos.

Com base nas informações acima, pode-se afirmar
que está(ão) correta(s) apenas:

A) IV.
B) III e IV.
C) III.
D) II e III.
E) I, II e III.

Questão 33

Analise as afirmativas sobre indicações e
contraindicações das massagens.

I. Podem ser usadas nas infecções e inflamações
dos tecidos.

II. Não devem ser usadas nas embolias e flebites.
III. Servem para aliviar a dor, promover relaxamento

e sensação de bem-estar.
IV. São úteis para a cura de determinadas doenças

de órgãos e sistemas.

Com base nas informações acima, pode-se dizer que
está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) II.
B) II e III.
C) III.
D) III e IV.
E) I, II e III.

Questão 34

Observe as afirmativas sobre higiene das mãos.

I. As mãos constituem a principal via de
transmissão de microrganismos durante a
assistência prestada aos pacientes.

II. A pele é um possível reservatório de diversos
microrganismos, que podem se transferir de uma
superfície para outra.

III. A microbiota residente na pele das mãos é
constituída por microrganismos de baixa
virulência, como estafilococos, corinebactérias e
micrococos.

IV. A microbiota transitória coloniza a camada mais
superficial da pele, o que permite sua remoção
mecânica pela higienização das mãos com água
e sabão.

Estão corretas as afirmativas:

A) I e II, apenas.
B) II e III
C) I, II e III
D) III e IV
E) I, II, III e IV.

, apenas.
, apenas.

, apenas.

Questão 36

Cinco tipos de óleos essenciais estão classificados
na coluna I. Estabeleça a correta correspondência
com as ações principais nas assertivas da coluna II.

Coluna I

1. Alecrim
2. Canela
3. Hortelã
4. Eucalipto
5. Sândalo

Coluna II

( ) tonificante e antiviral para a pele e unhas.
( ) alopecia, caspa e seborreia do couro cabeludo.
( ) acne e limpeza da pele oleosa.
( ) excelente solução antisséptica e antifungicida.
( ) auxilia na redução da inflamação, irritação e

rosáceas.

Asequência correta é:

A) 2,1,4,5,3.
B) 2,4,1,3,5.
C) 1,5,4,3,2.
D) 3,4,1,5,2.
E) 5,1,4,2,3.

Questão 35
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Doença infectocontagiosa, transmitida por vírus, que
se observam vesículas cheias de líquido logo abaixo
da epiderme.Adefinição refere-se à:

A) acne.
B) verruga.
C) sarda.
D) varíola.
E) urticária.

Questão 37

São considerados objetivos a serem alcançados
após o tratamento com shiatsu, EXCETO:

A) recuperar a saúde.
B) equilibrar a energia do corpo.
C) melhorar a autoestima.
D) promover saúde.
E) proporcionar bem-estar.

Questão 38

As indicações clássicas da drenagem linfática são,
EXCETO:

A) edemas e linfedemas.
B) paniculopatia edematofibroesclerótica.
C) insuficiência arterial.
D) pós-cirurgia plástica ou restauradora.
E) obesidade.

Questão 39

Observe as afirmativas sobre os efeitos da drenagem
linfática.

I. A estimulação dos capilares linfáticos estimula a
produção e renovação das células de defesa.

II. A pressão exercida durante a fase de captação
atua no sistema linfático e sanguíneo, reduzindo
sua filtração e absorção.

III. A estimulação da circulação linfática aumenta
seu fluxo e reduz a velocidade com que a linfa
passa pelo linfonodo.

IV. A drenagem linfática manual promove efeitos
tônicos na musculatura lisa dos vasos
sanguíneos, por meio da redução da pressão
exercida nos capilares venosos.

Estão corretas as afirmativas:

A) I e II
B) II e III
C) III e IV
D) I e IV
E) I, II, III e IV.

, apenas.
, apenas.
, apenas.

, apenas.

Questão 40


