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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

I. Leia a crônica abaixo e responda às questões da 1 

à 5.   

 

A MENTIROSA LIBERDADE 

Lya Luft 
 

Comecei a escrever um novo livro, sobre os 

mitos e mentiras que nossa cultura expõe em 

prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse 

material na cabeça e, pior, na alma – como se 

fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os 

medos que tudo isso nos inspira: medo de não 

estar bem enquadrados, medo de não ser 

valorizados pela turma, medo de não ser 

suficientemente ricos, magros, musculosos, de 

não participar da melhor balada, do clube mais 

chique, de não ter feito a viagem certa nem 

possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de 

não ser livres. 

Na verdade, estamos presos numa rede de 

falsas liberdades. Nunca se falou tanto em 

liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados 

por exigências absurdas, que constituem o que 

chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em 

liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela 

propaganda como gado para o matadouro, e as 

opções são tantas que não conseguimos escolher 

com calma. Medicados como somos (a pressão, a 

gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e 

a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), 

cedo recorremos a expedientes, porque nossa 

libido, quimicamente cerceada, falha, e a alegria, 

de tanta tensão, nos escapa. 

Preenchem-se fendas e falhas, manchas se 

removem, suspendem-se prazeres como sendo 

risco e extravagância, e nos ligamos no espelho: 

alguém por aí é mais eficiente, moderno, 

valorizado e belo que eu? Alguém mora num 

condomínio melhor que o meu? Em fileira ao 

longo das paredes temos de parecer todos iguais 

nessa dança de enganos. Sobretudo, sempre 

jovens. Nunca se pôde viver tanto tempo e com 

tão boa qualidade, mas no atual endeusamento da 

juventude, como se só jovens merecessem amor, 

vitórias e sucesso, carregamos mais um ônus 

pesadíssimo e cruel: temos de enganar o tempo, 

temos de aparentar 15 anos se temos 30, 40 anos 

se temos 60, e 50 se temos 80 anos de idade. A 

deusa juventude traz vantagens, mas eu não a 

quereria para sempre: talvez nela sejamos mais 

bonitos, quem sabe mais cheios de planos e 

possibilidades, mas sabemos discernir as coisas 

que divisamos, podemos optar com a mínima 

segurança, conseguimos olhar, analisar e curtir – 

ou nos falta o que vem depois: maturidade? 

Parece que do começo ao fim passamos a vida 

sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai 

estudar? Como? Fracassou em mais um 

vestibular? Já transou? Nunca transou? Treze anos 

e ainda não ficou? E ainda não bebeu? Nem 

experimentou uma maconhazinha sequer? E um 

Viagra para melhorar ainda mais? Ainda aguenta 

os chatos dos pais? Saiba que eles o controlam sob 

o pretexto de que o amam. Sai dessa! Já precisa 

trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos 

ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não 

tem aquele carro? Nunca esteve naquele resort? 

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças 

sendo mais natural, cumprindo deveres reais, 

curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra 

toda essa louca correnteza. Ter opiniões próprias, 

amadurecer, ajuda. Combater a ânsia por coisas 

que nem queremos, ignorar ofertas no fundo 

desinteressantes, como roupas ridículas e viagens 

sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos 

e podemos é um bom aprendizado, mas leva 

algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia 

social nem ser uma linda mulher nem um homem 

poderoso. É possível estar contente e ter projetos 

bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico 

perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas 

obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os 

mitos e mentiras de uma sociedade insegura, 

desorientada, em crise. Liberdade não vem de 

correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas 

de construir a nossa existência, para a qual, com 

todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco 

tempo. Não temos de correr angustiados atrás de 
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modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, 

ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem 

liberdade para descobrir o que a gente gostaria 

mesmo de ter feito. 
 

Disponível em: <https://www.contioutra.com/a-mentirosa-

liberdade-lya-luft/>. Acesso: 22 de outubro de 2019. 

 

1. Após ler a crônica da autora Lya Luft acima, 

considerando-se a função social do gênero textual 

em questão, isto é, incitar uma reflexão sobre 

determinados fatos presentes na sociedade, 

percebe-se que a cronista critica:  

a) a liberdade de escolha que os cidadãos possuem 

para fazerem o que desejam;  

b) a demasiada quantidade de opções que as pessoas 

possuem na sociedade atual no que se refere ao 

lazer;  

c) os padrões apresentados pela sociedade no que se 

refere ao que as pessoas devem ser, o que 

precisam fazer ou o que necessitam possuir, 

resultando no que a autora denomina uma 

mentirosa liberdade;  

d) a mentirosa liberdade segundo a qual as pessoas 

podem fazer o que desejam sem necessitarem 

dizer qual idade possuem, o que fazem de sua vida 

ou, mesmo, qual o seu objetivo;  

e) os padrões não apresentados pela sociedade no 

que diz respeito a como as pessoas devem ser, o 

que precisam fazer ou o que necessitam possuir, 

resultando em uma mentirosa liberdade. 

 

2. No trecho “Fala-se em liberdade de escolha, mas 

somos conduzidos pela propaganda como gado 

para o matadouro, (...)” da crônica em questão, 

percebe-se que o termo destacado introduz uma 

oração:  

a) subordinada substantiva subjetiva; 

b) coordenada sindética adversativa; 

c) subordinada adverbial comparativa; 

d) coordenada sindética explicativa; 

e) coordenada assindética. 

 

3. Temos, no trecho “Medicados como somos (a 

pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a 

depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados 

a remédio), cedo recorremos a expedientes, 

porque nossa libido, quimicamente cerceada, 

falha, e a alegria, de tanta tensão, nos escapa”, um 

período composto por:  

a) 3 orações; 

b) 2 orações; 

c) 5 orações; 

d) 4 orações; 

e) 6 orações. 

 

4. No período “Com ele chegam os medos que tudo 

isso nos inspira: (...)”, o termo em destaque exerce 

duas funções sintáticas, sendo elas, 

respectivamente:  

a) sujeito e sujeito; 

b) objeto e sujeito; 

c) sujeito e adjunto adverbial; 

d) predicativo do sujeito e adjunto adnominal; 

e) sujeito e objeto. 

 

5. No trecho “(...) não é preciso escalar o Himalaia 

social nem ser uma linda mulher nem um homem 

poderoso.”, pode-se substituir o termo destacado, 

sem prejuízo na coerência do texto, por:  

a) setor; 

b) local; 

c) grau; 

d) ápice; 

e) nível. 

 

6. Analise as afirmativas abaixo:  

I. A Homonímia diz respeito a palavras iguais na 

pronúncia e/ou na grafia, mas com significados 

diferentes;  

II. A Hiponímia trata, normalmente, de pares de 

palavras parecidas tanto na grafia quanto na 

pronúncia, mas com sentidos diferentes; 

III. A Paronímia refere-se a uma palavra de 

significação específica dentro de um campo de 

sentido; 

IV. A Hiperonímia refere-se a uma palavra cuja 

significação inclui o sentido de diversas outras 

palavras, ou seja, é uma palavra que se refere a 

todos os seres de uma “espécie”; 

Após a análise das afirmativas, considera-se como 

incorretas:  

a) I e IV; 
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b) II e III;  

c) II e IV; 

d) I, II e III; 

e) III e IV. 

 

7. No que diz respeito ao processo de formação das 

palavras, entende-se que a composição dos 

vocábulos “vaivém” e “boquiaberto”, dá-se, 

respectivamente, por:  

a) aglutinação e justaposição; 

b) prefixação e sufixação; 

c) regressão e prefixação; 

d) justaposição e aglutinação;  

e) parassíntese e conversão. 

 

II. Leia a tirinha abaixo e responda às questões da 8 

à 10. 

 

 

 

 

 
Disponível: https://tirasarmandinho.tumblr.com/ 

 

8. Na tirinha do Armandinho acima, percebe-se que 

o autor faz uma crítica:  

a) à desigualdade social cada vez mais crescente na 

sociedade atual;  

b) ao fato de as pessoas não valorizarem o que 

possuem; 

c) à necessidade da existência de classes sociais; 

d) à importância de se dividir os bens existentes em 

comunidade; 

e) ao fato de as pessoas valorizarem 

demasiadamente o que possuem. 

 

9. A palavra destacada no trecho “(...) que é isso que 

me deixa triste!”, presente no último quadrinho 

da tirinha, classifica-se como:  

a) pronome relativo;  

b) conjunção integrante; 

c) pronome interrogativo; 

d) pronome pessoal; 

e) conjunção causal. 

 

10. Assinale, abaixo, a alternativa em que o uso da 

crase está incorreto.  

a) Depois de tudo o que aconteceu, assistir àquilo foi 

a gota d’água.  

b) Todas as professoras de Língua Portuguesa às 

quais me dirigi eram capazes. 

c) À medida que estudo, fico mais seguro para 

realizar a prova.  

d) A pizza era preparada à moda da casa imperial.  

e) Depois do acidente, nunca mais foi à festas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. Em conformidade com a Lei nº 8.080/1990, A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. Acerca 

dessa Lei, julgue os itens a seguir:  

I. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças 

e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. 

II. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da 

família, das empresas e da sociedade. 

III. A iniciativa privada poderá participar do Sistema 

Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 
 

Agora, assinale a opção CORRETA. 

a) Somente a afirmativa I está correta. 

b) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

c) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

d) Somente a afirmativa III está correta. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

12. A Constituição Federal/88, na seção II, dispõe 

sobre a Saúde, define em um de seus artigos que 

a saúde é um direito de todos. O referido artigo diz 

respeito ao: 

a) Art .198. 

b) Art .199 

c) Art .196. 

d) Art .197. 

e) Art. 200. 
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13. Em relação aos determinantes sociais da saúde, 

são corretas as opções, EXCETO: 

a) Estão relacionados às condições em que uma 

pessoa vive e trabalha. 

b) Podem ser considerados os fatores sociais, 

econômicos, culturais. 

c) Os determinantes sociais não influenciam de 

forma significativa na saúde das pessoas, visto que 

não existe uma relação direta de causa-efeito. 

d) São exemplos a moradia, a alimentação, a 

escolaridade, a renda e o emprego. 

e) Fatores psicológicos e comportamentais 

influenciam a ocorrência de problemas de saúde 

 

14. De acordo com a lei 13595/2018 a jornada de 

trabalho exigida para garantia do piso salarial 

previsto é de:  

a) 40 horas. 

b) 30 horas.  

c) 20 horas mais 20 horas para planejamento. 

d) 30 horas mais dez horas para planejamento. 

e) de acordo com a necessidade da população. 

 

15. São consideradas atividades típicas do Agente de 

Combate às Endemias, em sua área geográfica de 

atuação:  

I. desenvolvimento de ações educativas e de 

mobilização da comunidade relativas à prevenção 

e ao controle de doenças e agravos à saúde; 

II. a aferição da pressão arterial, durante a visita 

domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando 

o paciente para a unidade de saúde de referência; 

III. identificação de casos suspeitos de doenças e 

agravos à saúde e encaminhamento, quando 

indicado, para a unidade de saúde de referência, 

assim como comunicação do fato à autoridade 

sanitária responsável; 

IV. a orientação e o apoio, em domicílio, para a 

correta administração de medicação de paciente 

em situação de vulnerabilidade; 

V. realização de ações de campo para pesquisa 

entomológica, malacológica e coleta de 

reservatórios de doenças; 

 

a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 

e) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas 

 

16. Assinale a opção abaixo que corresponde apenas 

a endemias causadas por bactérias. 

a) Toxoplasmose, Amebíase, Caxumba. 

b) Leishmaniose, Leptospirose, Sarampo. 

c) Poliomielite, Sarampo, Rubéola. 

d) Ancilostomíase, Varicela, Tuberculose. 

e) Tuberculose, Tétano Neonatal, Hanseníase 

 

17. Em relação aos modos de transmissão da Doença 

de Chagas, analise as afirmativas abaixo: 

I. A forma vetorial ocorre pela passagem do 

protozoário das excretas dos triatomíneos por 

meio da pele lesada ou de mucosas do ser 

humano, durante ou logo após o repasto 

sanguíneo do vetor; 

II. A transmissão por via oral ocorre a partir da 

ingestão de alimentos contaminados com o 

agente etiológico; no entanto, nestes casos, a 

letalidade é bastante insignificante; 

III. A transmissão transfusional ocorre por meio de 

hemoderivados ou transplante de órgãos ou 

tecidos provenientes de doadores contaminados 

com o agente etiológico; 

IV. A transmissão por via transplante de órgãos, via 

vertical e acidental, não estão cientificamente 

comprovadas, requerendo ainda investigações. 
 

Assinale a opção CORRETA. 

a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

e) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 

18. O Aedes aegypti é conhecido popularmente como 

mosquito da dengue, apesar de transmitir outras 

doenças, tais como a febre amarela, a 

chikungunya e a zika. Possui desenvolvimento 

rápido, demorando cerca de dez dias para atingir 

a fase adulta, a ordem correta dessas fases são:  

 

a) larva, ovo, pupa e alado. 

b) pupa, ovo, larva e alado. 
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c) ovo, larva, pupa e alado. 

d) larva, pupa, ovo e alado. 

e) ovo, larva, pupa e alado 

 

19. A dengue é uma doença viral e sistêmica. Isso 

significa que a doença pode evoluir para remissão 

dos sintomas, ou pode agravar-se exigindo 

constante reavaliação e observação. Assinale a 

opção INCORRETA. 

a) A infecção pela bactéria da dengue pode ser 

assintomática ou sintomática. 

b) Esse agravo pode ocorrer em três fases clínicas: 

febril, crítica e de recuperação. 

c) A hemorragia é considerada manifestação clínica 

que indica gravidade do caso. 

d) A classificação de risco é de vital importância para 

que seja oferecido tratamento prioritário 

adequado nos casos de dengue. 

e) A maior parte dos casos graves ocorre com 

presença de hemorragias. 

 

20. A doença causada pelo vírus Zika (ZIKV) é também 

transmitida por mosquitos do gênero Aedes. 

Sobre a Zika, marque a alternativa correta: 

I. Existem outras formas de transmissão 

documentadas: sexual, transfusão sanguínea e 

vertical; 

II. Pode ser assintomática ou apresentar-se como um 

quadro clínico variável, desde manifestações 

simples até complicações neurológicas e 

malformações congênitas; 

III. Na maioria das vezes, a doença dura 

aproximadamente de 3 a 9 dias; 

IV. As manifestações mais comuns incluem: 

exantema maculopapular, febre, dor nas 

articulações, conjuntivite sem presença de pus, 

dor de cabeça, dor muscular e coceira. 
 

 Agora, assinale a opção CORRETA. 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

d) Somente a afirmativa I, II e IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


