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Atenção: Nesta prova, considera-se uso correto da Língua 
Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão 
escrita. 
Leia o texto a seguir para responder as questões sobre 
seu conteúdo. 

 
NOVO ACORDO, VELHAS QUESTÕES 

Disponível em: http://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/entenda-as-
mudancas-do-novo-acordo-ortografico/ Acesso em 13 jan 2017. 

A intenção de unificar a língua portuguesa entre os 
países em que ela é o idioma oficial é antiga. Em 1931, foi 
realizado o primeiro acordo ortográfico luso-brasileiro, mas 
ele acabou não sendo efetivado na prática. Em 1945, a 
Convenção Ortográfica Luso-Brasileira foi adotada em 
Portugal, mas não no Brasil. 

Anos depois, em 1986, os sete países de língua 
portuguesa (Timor-Leste não pôde ser incluído na lista, 
pois se tornaria independente apenas em 2002) 
consolidaram as Bases Analíticas da Ortografia 
Simplificada da Língua Portuguesa de 1945, que não 
chegaram a ser implementadas. 

Em 1990, os países de língua portuguesa se 
comprometeram a unificar a grafia da língua, segundo a 
proposta apresentada pela Academia de Ciências de 
Lisboa e pela Academia Brasileira de Letras. Mesmo 
assim, o acordo ainda não podia entrar em vigor. 

Foram necessários mais 16 anos para que fossem 
alcançadas as três adesões necessárias para que o 
acordo fosse cumprido. Em 2006, São Tomé e Príncipe e 
Cabo Verde se uniram ao Brasil e ratificaram o novo 
acordo. Entretanto, Portugal ainda apresentava uma 
grande relutância às mudanças. Apenas em maio de 2008 
o Parlamento português ratificou o acordo para unificar a 
ortografia em todas as nações de língua portuguesa. 

 
1. Assinale a alternativa que contenha uma afirmação que 

possa ser confirmada corretamente pelo texto. 

a) Somente em 2008 houve consenso para que o 
acordo unificasse a ortografia nos países que têm a 
língua portuguesa como idioma oficial.  

b) O Brasil é o principal interessado em unificar a 
língua portuguesa entre os países em que ela é 
idioma oficial. 

c) São sete os países que têm a língua portuguesa 
como idioma oficial. 

d) Nunca houve um acordo que fosse aceito por todos 
os países que têm a língua portuguesa como idioma 
oficial.  

 
2. De acordo com texto, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

a) Houve um momento em que os países se 
comprometeram a unificar a ortografia, segundo 
proposta da Academia de Ciências de Lisboa e 
Academia Brasileira de Letras.  

b) Sempre houve consenso sobre acordos criados para 
unificar o idioma por parte dos países que têm a 
língua portuguesa como oficial.  

c) Timor-Leste nem sempre teve poder de decisão 
sobre a consolidação das Bases Analíticas da 
Ortografia da Língua Portuguesa.  

d) Apesar de o último acordo ter acontecido na primeira 
década dos anos 2000, a intenção de unificação da 
língua portuguesa é antiga. 

 

3. Sobre as palavras destacadas no texto: ratificaram e 
ratificou, analise as proposições e, em seguida, 
assinale a alternativa que contenha a resposta correta. 

I. São verbos conjugados no pretérito perfeito, na 
terceira pessoa do plural e do singular, 
respectivamente. 

II. São verbos conjugados no futuro do presente e 
pretérito perfeito, respectivamente. 

III. São verbos que indicam o ato ou efeito de corrigir, 
emendar. 

IV. São verbos conjugados no modo indicativo. 
 

a) Está correta apenas a proposição IV. 
b) Estão corretas as proposições II e III. 
c) Estão corretas as proposições I e IV. 
d) Estão corretas as proposições I e III. 

 
4. Assinale a alternativa correta. A palavra 

“implementadas”, destacada no texto, significa: 

a) Permitidas. 
b) Removidas. 
c) Postas em execução. 
d) Retiradas de circulação. 

 
5. Releia esse período do texto: “Anos depois, em 1986, 

os sete países de língua portuguesa (Timor-Leste não 
pôde ser incluído na lista, pois se tornaria independente 
apenas em 2002) consolidaram as Bases Analíticas da 
Ortografia Simplificada da Língua Portuguesa de 1945”. 

Analise as proposições a seguir sobre a acentuação 
gráfica nesse período. Em seguida assinale a 
alternativa que contenha a análise correta sobre as 
mesmas. 

I. A palavra “países” é acentuada pelo fato de duas 
vogais se encontrarem em sílabas diferentes, 
formando um hiato. 

II. A palavra “pôde” está conjugada no pretérito perfeito 
e recebeu acento para diferenciá-la da forma “pode”, 
no tempo presente. 

III. Assim como “analíticas”, a palavra “língua” é 
acentuada por ser proparoxítona. 

IV. O termo “incluído” recebe acento por ser uma 
oxítona terminada em “o”. 

 

a) Estão corretas apenas as proposições I e III. 
b) Estão corretas apenas as proposições I e II. 
c) Estão corretas apenas as proposições II e IV. 
d) Estão corretas apenas as proposições III e IV. 

 
6. Leia: Foram várias as tentativas de acordo de 1931 a 

2008. A única reescritura em que se empregam 
adequadamente os sinais de pontuação, sem alteração 
de sentido, está em qual das alternativas? Assinale-a. 

a) Foram várias, de 1931 a 2008 as tentativas, de 
acordo. 

b) As tentativas foram várias de acordo, de 1931 a 
2008. 

c) De 1931 a 2008, foram várias as tentativas de 
acordo. 

d) De acordo foram várias as tentativas, de 1931 a 
2008.  
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7. Releia o período a seguir com atenção à colocação 
pronominal e assinale a única alternativa correta “Em 
2006, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde se uniram ao 
Brasil e ratificaram o novo acordo”.  

a) Há ocorrência de próclise, mas a ênclise estaria 
igualmente correta e de acordo com a norma 
padrão. 

b) A próclise empregada no período é a única forma 
correta e aceita pela norma padrão para o período 
em questão. 

c) A ênclise empregada no período é a única forma 
correta e aceita pela norma padrão para o período 
em questão. 

d) Há ocorrência de ênclise, mas a próclise também 
estaria correta e de acordo com a norma padrão. 

 
8. Observe o emprego do sinal de crase no período: 

“Portugal ainda apresentava uma grande relutância às 
mudanças”. Agora assinale a única alternativa correta 
quanto ao emprego desse sinal. 

a) A candidata fez seu curso à distância. 
b) Qualquer condutor de veículo que transgride leis 

está sujeito à multa. 
c) À tarde era sempre perfumada pelas flores do 

jardim. 
d) Fez referência àquilo tudo a que tinha direito. 

 
9. Assinale a alternativa em que os parônimos estejam 

corretamente empregados. 

a) Senão houver atendimento, não terás outra opção 
se não voltar. 

b) O mal condutor é aquele que dirige mau. 
c) Foi-lhe infligida multa por ter infringido a lei. 
d) Enquanto aja motivos para preocupação, haja com 

cautela. 
 
10. Assinale V para as proposições verdadeiras e F para as 

falsas. Em seguida, assinale a alternativa que contenha 
a ordem correta das respostas. 

(  ) Assim como “intenção”, também se escreve com “ç” 
a palavra isenção. 

(  ) Assim como “necessários”, também se escreve com 
“ss" a palavra “vassalo”. 

(  ) Assim como “adesões”, também se escreve com “s” 
a palavra “gurisada”. 

(  ) Assim como “três”, também se escreve com “s” a 
palavra “atrás”. 

 

a) V – V – F – V 
b) F – F – V – F  
c) F – V – V – F  
d) V – F – F – V  

 
11. Sabendo que temos os conjuntos A e B é INCORRETO 

afirmar sobre a teoria dos conjuntos que: 

a) Intersecção de A com B é o conjunto dos elementos 
em comum a A e B. 

b) União de A com B é o conjunto formado por 
elementos que pertencem a A ou B. 

c) Se B é um subconjunto de A, a complementar de A 
em B é igual a B – A. 

d) A e B são disjuntos quando não possuírem 
intersecção. 

 

12. A taxa de juros de 3% ao trimestre tem qual taxa 
equivalente anual no regime de juros simples? 

a) 8,5% a.a. 
b) 16% a.a. 
c) 15% a.a. 
d) 12% a.a. 

 
13. Sendo a = 1 e b = 2 a razão inversa de a para b é igual 

a: 

a) 1 
b) 2 
c) 1,5 
d) 0,5 

 
14. O Acre é uma medida de: 

a) Pressão. 
b) Volume. 
c) Distância. 
d) Área. 

 
15. Um hectômetro equivale a quantos metros? 

a) 100 metros. 
b) 10 metros. 
c) 1000 metros. 
d) 10.000 metros. 

 
16. Qual é o perímetro de um retângulo que 6 cm em um 

lado e 4 cm em outro? 

a) 10 cm. 
b) 24 cm. 
c) 20 cm. 
d) 12 cm. 

 
17. Uma aplicação financeira de $ 1.500,00 é feita por 2 

trimestres a taxa de juros compostos de 5% ao mês. 
Qual será o valor do montante? 

a) $ 2.010,14 
b) $ 1.840,64 
c) $ 1.950,00 
d) $ 2.143,58 

 
18. Um ônibus com velocidade de 90 km/h percorre certa 

distância em 4 horas. Quanto tempo será necessário 
para esse ônibus percorrer a mesma distância com a 
velocidade de 110 km/h? 

a) 2,85 horas. 
b) 3,27 horas. 
c) 2,43 horas. 
d) 4,25 horas. 

 
19. No Microsoft Windows 8, o atalho de teclado a ser 

utilizado para abrir automaticamente o gerenciador de 
tarefas é o: 

a) Tecla Windows + E 
b) Tecla Windows + I 
c) Tecla Windows + R 
d) Crtl + Shift + Esc 
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20. No pacote de aplicativos do Microsoft Office, o 
programa destinado à criação e manipulação de 
documentos de texto é o: 

a) Microsoft Word. 
b) Microsoft Access. 
c) Microsoft Outlook. 
d) Microsoft Excel. 

 
21. São periféricos de saída todos os apresentados a 

seguir, EXCETO: 

a) Impressora. 
b) Caixa de Som. 
c) Monitor. 
d) Scanner. 

 
22. Para encaminhar a cópia de uma mensagem eletrônica 

(e-mail) para um segundo destinatário, de forma a que 
o destinatário original da mensagem não saiba da cópia 
enviada, o endereço eletrônico do segundo destinatário 
deve ser inserido no campo: 

a) Cco 
b) Cc 
c) Assunto 
d) Para 

 
23. No Microsoft Word 2010 em português, para que se 

possa localizar todas as ocasiões em que uma palavra 
está digitada e substituí-la(s) automaticamente por uma 
outra palavra, podemos usar um atalho de teclado que 
é o: 

a) Ctrl + H 
b) Ctrl + U 
c) Ctrl + K 
d) Ctrl + L 

 
24. A extensão “.ppt” está associada a qual programa: 

a) Adobe Photoshop. 
b) Microsoft Power Point. 
c) Microsoft Picture Publisher. 
d) Adobe Acrobat. 

 
25. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 

identifique a afirmação correta: 

Com base no Código de ética dos profissionais de 
enfermagem, são deveres e direitos do Técnico de 
Enfermagem: 

 

I. Recusar-se a executar atividades que não sejam de 
sua competência legal. 

II. Assinar as ações de enfermagem que não executou, 
bem como permitir que suas ações sejam assinadas 
por outro profissional. 

III. Assegurar ao cliente uma assistência de 
enfermagem livre de danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência. 

IV. Executar atividades exclusivas do enfermeiro, na 
ausência do mesmo. 

V. Atualizar seus conhecimentos técnico-científicos e 
culturais. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e V estão corretas. 

26. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 
identifique a afirmação correta: 

Segundo a Lei Federal n° 10.741 de 01/10/2003, é 
assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS. A 
prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão 
efetivadas por meio de: 
 

I. Cadastramento da população idosa em base 
territorial. 

II. Atendimento geriátrico e gerontológico em 
ambulatórios. 

III. Unidades geriátricas de referência, com pessoal 
especializado nas áreas de geriatria e gerontologia 
social. 

IV. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para 
a população que dele necessitar e esteja 
impossibilitada de se locomover, inclusive para 
idosos abrigados e acolhidos por instituições 
públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 
eventualmente conveniadas com o Poder Público, 
somente para os idosos nos meios urbano. 

V. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, 
para redução das sequelas decorrentes do agravo 
da saúde. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e V estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II, III e V estão corretas. 

 
27. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 

identifique a afirmação correta: 

A notificação compulsória consiste na comunicação da 
ocorrência de casos individuais, agregados de casos ou 
surtos, suspeitos ou confirmados, de determinada 
doença ou agravo à saúde que deve ser feita às 
autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou 
qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de 
controle pertinentes. São doenças de notificação 
compulsória: 
 

I. Hepatites virais, HIV/AIDS, Leptospirose. 
II. Raiva humana, Síndrome da Rubéola Congênita, 

Sarampo. 
III. Varicela em casos graves internados, Varicelas em 

caso de óbito, Tuberculose. 
IV. Sífilis Adquirida, Sífilis Congênita, Doença 

Meningocócica e outras meningites. 
V. Dengue, Cólera, Tétano somente o tétano neonatal. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e V estão corretas. 
c) Apenas as assertivas IV e V estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II, III e V estão corretas. 
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28. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 
identifique a afirmação correta: 

De acordo com o Ministério da Saúde, Centro de 
Atendimento Psicossocial (CAPS) é um serviço de 
saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde 
(SUS). O Técnico de enfermagem que atua no CAPS é 
um dos profissionais que atua no CAPS. 

I. São profissionais que utilizam do acolhimento como 
instrumento de intervenção. 

II. Trabalham sob a supervisão da Enfermeira 
Psiquiátrica. 

III. Devem prestar cuidados indiretos aos clientes e não 
estabelecer uma comunicação interpessoal com 
qualquer paciente. 

IV. São responsáveis pelas atividades de administração 
de medicamento e assistência aos clientes na 
realização das atividades da vida cotidiana (banhos, 
asseio das unhas e alimentação) e verificação da 
pressão arterial. 

V. Auxiliam os terapeutas nas atividades conforme o 
necessário na condução de seus grupos. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I e V estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II, IV e V estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e V estão corretas. 

 
29. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 

identifique a afirmação correta: 

Convencionalmente considera-se processo de 
esterilização, aquele que elimina todas as formas de 
microrganismos contaminantes (vegetativa e esporos). 
Este processo caracteriza-se por: 
 

I. Serem compostos de substâncias microbicidas, com 
efeito letal para microrganismos esporulados 
utilizados no processamento de artigos hospitalares, 
são as formulações chamadas de antioxidantes. 

II. A efetividade do processo de esterilização pode ser 
avaliada por meio de indicadores biológicos, 
químicos e físicos.  

III. Dentre os diferentes métodos de esterilização, os 
processos que utilizam óxido de etileno permitem a 
esterilização de materiais termo sensíveis. 

IV. A esterilização pode ser realizada por meio de 
métodos físicos, métodos químicos, físico-químicos 
e biológicos.  

V. O prazo de validade deve ser estabelecido por cada 
serviço, considerando entre outras as características 
do invólucro utilizado, método de selagem das 
embalagens e as condições de estocagem. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) As assertivas II, III e V estão corretas. 
c) Apenas as assertivas IV e V estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

30. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 
identifique a afirmação correta: 

A respeito de programas, de prevenção à AIDS e de 
outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), 
julgue os itens que se seguem. 

 

I. O tratamento das DSTs tem como principal objetivo 
interromper a cadeia de transmissão da 
enfermidade. 

II. O atendimento e o tratamento de DSTs são gratuitos 
nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

III. A sífilis congênita é uma doença de notificação 
compulsória. 

IV. A sífilis adquirida não é uma doença de notificação 
compulsória. 

V. A sífilis congênita e a sífilis adquirida, são doenças 
de notificação compulsória. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II, III e V estão erradas. 
b) Apenas as assertivas I, II, III e V corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 


