
 

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Analista

a)  a tentativa de esquecer um amor nunca é eficaz, pois é preciso recordar os erros do(a)
companheiro(a) a fim de que não ocorram novamente.

b)  os sentimentos de raiva e despeito são unicamente culpa daquele que abandonou seu/ sua
companheiro(a), e não reside em quem foi abandonado

c)  o autor concorda com a ideia expressa por muitas pessoas de que o amor é acidental, simplesmente se
encontra.

d)  não é aceitável que se cometam erros quando a vida muda de rumo inesperadamente; é preciso
assumir as consequências.

e)  somente aquelas pessoas que possuem amor próprio estão aptas a desejar o bem em situações
complicadas.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Analista

a)  volumosas.

01  Q659966  Português

Perdoar e esquecerPerdoar e esquecer
Quando a vida se transforma num tango, é difíciQuando a vida se transforma num tango, é difíci l não dançar l não dançar ao ritmo do ao ritmo do rancorrancor

  Ivan Ivan MartinsMartins
Hoje tomei café da manhã num lugar em que Carlos Gardel costumava encontrar seus parceiros musicais por volta de 1912. É um bar simples,
na esquina da rua Moreno com a avenida Entre Rios, chamado apropriadamente El Encuentro.
Nunca fui fã aplicado de tango, mas cresci ouvindo aqueles que a minha mãe cantava enquanto se movia pela casa. Os versos incandescentes
flutuam na memória e ainda me emocionam. Soprado pelo fantasma de Gardel, um deles me veio aos lábios enquanto eu tomava café no El
Encuentro: “Rechiflado en mi tristeza, te evoco y veo que has sido...” 

 Vocês conhecem Mano a mano, não?
Essencialmente, é um homem falando com a mulher que ele ama e que parece tê-lo trocado por uma vida melhor. Lembra, em espírito, o
samba Quem te viu, quem te vê, do Chico Buarque, mas o poema de Gardel é mais ácido e rancoroso. Paradoxalmente, mais sutil. Não se
sabe se o sujeito está fazendo ironia ou se em meio a tantas pragas ele tem algum sentimento generoso em relação à ex-amante. Nisso

reside o apelo eterno e universal de Mano a mano – não é assim, partido por sentimentos contraditórios, que a gente se sente em relação aquem não nos quer mais?
Num dia em que estamos solitários, temos raiva e despeito de quem nos deixou. No outro dia, contentes e acompanhados, quase torcemos
para que seja feliz. O problema não parece residir no que sentimos pelo outro, mas como nos sentimos em relação a nós mesmos. Por
importante que tenha sido, por importante que ainda seja, a outra pessoa é só um espelho no qual projetamos nossos sentimentos – e eles
variam como os sete passos do tango. Às vezes avançam, em outras retrocedem. Quando a gente acha que encontrou o equilíbrio, há um
giro inesperado.
Por isso as ambiguidades de Mano a mano nos pegam pelas entranhas. É difícil deixar para trás o sentimento de abandono e suas volúpias. É
impossível não dançar ao ritmo do rancor. Há uma força enorme na generosidade, mas para muitos ela é inalcançável. Apenas as pessoas
que gostam muito de si mesmas são capazes de desejar o bem do outro em circunstâncias difíceis. A maioria de nós precisa ser amada
novamente antes de conceder a quem nos deixou o direito de ser feliz. Por isso procuramos com tanto afinco um novo amor. É um jeito de
dar e de encontrar paz.
No último ano, tenho ouvido repetidamente uma frase que vocês já devem ter escutado: Não se procura um novo amor, a gente
simplesmente o encontra. O paradoxo é bonito, mas me parece discutível. Supõe que o amor é tão acidental quanto um tropeção na calçada.
Eu não acho que seja. Imagina que a vontade de achar destrói a possibilidade de encontrar. Isso me parece superstição. Implica em dizer
que se você ficar parado ou parada as coisas virão bater na sua porta. Duvido. O que está embutido na frase e me parece verdadeiro é que
não adianta procurar se você não está pronto – mas como saber sem procurar, achar e descobrir que não estava pronto?
É inevitável que a gente cometa equívocos quando a vida vira um tango. Nossa carência nos empurra na direção dos outros, e não há nada
de errado nisso. É assim que descobrimos gente que será ou não parte da nossa vida. Às vezes quebramos a cara e magoamos os outros. O
tango prossegue. O importante é sentir que gostam de nós, e que nós somos capazes de gostar de novo. Isso nos solta das garras do
rancor. Permite olhar para trás com generosidade e para o futuro com esperança. Não significa que já fizemos a curva, mas sugere que não

estamos apenas resmungando contra a possibilidade de que o outro esteja amando. Quando a gente está tentando ativamente ser feliz, não
pensa muito no outro. Esse é o primeiro passo para superar. Ou perdoar, como costuma ser o caso. Ou esquecer, como é ainda melhor.
No primeiro verso de Mano a mano, Gardel lança sobre a antiga amante a maldição terrível de que ela nunca mais voltará a amar. Mas, ao
final da música, rendido a bons sentimentos, oferece ajuda e conselhos de amigo, quando chegar a ocasião. Acho que isso é o melhor que
podemos esperar de nós mesmos. Torcer mesquinhamente para jamais sermos substituídos - mas estarmos prontos para aceitar e amparar
quando isso finalmente, inevitavelmente, dolorosamente, vier a acontecer.

(Disponível em: http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2016/01/perdoar-e-esquecer.html)

De acordo com o texto, é correto afirmar queDe acordo com o texto, é correto afirmar que

02  Q659967  Português

No trecho “É difícil deixar para trás o sentimento de abandono e suas volúpias.”, o termo destacadoNo trecho “É difícil deixar para trás o sentimento de abandono e suas volúpias.”, o termo destacado
significasignifica

BETA



 

b)  dores.

c)  prazeres.

d)  razões.

e)  maldições.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Analista

a)  adição.

b)  conclusão.

c)  explicação.

d)  tempo.

e)  condição.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Analista

a)  tempo.

b)  modo.

c)  intensidade.

d)  lugar.

e)  dúvida.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Analista

a)  “um deles me veio aos lábios”.

b)  “mas me parece discutível”.

c)  “Nossa carência nos empurra na direção dos outros”.

d)  “a gente se sente em relação”.

e)  Isso nos solta das garras do rancor”.

03  Q659968  Português

Em “É inevitável que a gente cometa equívocos quando a vida vira um tango”, a conjunçãoEm “É inevitável que a gente cometa equívocos quando a vida vira um tango”, a conjunção

destacada exprime uma ideia dedestacada exprime uma ideia de

04  Q659969  Português

No trecho “Às vezes quebramos a cara e magoamos os outros”, a expressão em destaque expressaNo trecho “Às vezes quebramos a cara e magoamos os outros”, a expressão em destaque expressa

05  Q659970  Português

No que se refere às regras de colocação pronominal, assinale a alternativa em que NÃO é permitidaNo que se refere às regras de colocação pronominal, assinale a alternativa em que NÃO é permitida
a mudança do posicionamento do pronome oblíquo em destaque para depois do verbo.a mudança do posicionamento do pronome oblíquo em destaque para depois do verbo.



 

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Analista

a)  sujeito.

b)  objeto direto.

c)  complemento nominal.

d)  objeto indireto.

e)  vocativo.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Analista

a)  aposto

b)  adjunto adnominal.

c)  adjetivo.

d)  predicativo do sujeito.

e)  substantivo.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Analista

a)  cujo.

b)  onde.

c)  aonde.

d)  na qual.

e)  quando.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Analista

06  Q659971 Português

No trecho “e que parece tê-lo trocado por uma vida melhor”, o pronome em destaque desempenhaNo trecho “e que parece tê-lo trocado por uma vida melhor”, o pronome em destaque desempenha
a função sintática dea função sintática de

07  Q659972  Português Sintaxe

Em “a outra pessoa é só um espelho”, a expressão em destaque classifica-se, sintaticamente, comoEm “a outra pessoa é só um espelho”, a expressão em destaque classifica-se, sintaticamente, como

08  Q659973  Português Morfologia - Pronomes

No trecho “Hoje tomei café da manhã num lugar em que Carlos Gardel costumava encontrar seusNo trecho “Hoje tomei café da manhã num lugar em que Carlos Gardel costumava encontrar seus
parceiros musicais por volta de 1912.”, a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízoparceiros musicais por volta de 1912.”, a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo
semântico, pelo pronome relativosemântico, pelo pronome relativo

09  Q659974  Português

Em “a gente simplesmente o encontra”, o termo em destaque refere-se, no texto,Em “a gente simplesmente o encontra”, o termo em destaque refere-se, no texto,



 

a)  a “um novo amor”.

b)  ao “paradoxo”.

c)  a “no último ano”.

d)  a “um tropeção”.

e)  a “bonito”.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Analista

a)  Paradoxo.

b)  Personificação.

c)  Figurativa.

d)  Hipérbole.

e)  Metáfora.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Analista

a)  oração subordinada substantiva objetiva indireta.

b)  oração subordinada substantiva subjetiva.

c)  oração coordenada sindética explicativa.

d)  oração subordinada adverbial causal.

e)  oração subordinada adverbial final.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Analista

a)  ser um pronome oblíquo, que sempre deve acompanhar a palavra “quem”.

b)  ser um artigo definido feminino, já que está determinando o pronome “quem”.

c)  ser uma preposição, exigida pela regência do verbo “conceder”.

d)  ser um artigo definido feminino, que determina o substantivo “quem”.

10  Q659975  Português Interpretação de Textos

No trecho “É inevitável que a gente cometa equívocos quando a vida vira um tango.”, a expressãoNo trecho “É inevitável que a gente cometa equívocos quando a vida vira um tango.”, a expressão
em destaque evidencia que o autor do texto utilizou qual figura de linguagem?em destaque evidencia que o autor do texto utilizou qual figura de linguagem?

11  Q659976  Português Sintaxe

Em “No outro dia, contentes e acompanhados, quase torcemos para que seja feliz.”, a oração emEm “No outro dia, contentes e acompanhados, quase torcemos para que seja feliz.”, a oração em
destaque é classificada comodestaque é classificada como

12  Q659977  Português Sintaxe

No trecho “A maioria de nós precisa ser amada novamente antes de conceder a quem nos deixou oNo trecho “A maioria de nós precisa ser amada novamente antes de conceder a quem nos deixou o
direito de ser feliz”, o uso do elemento destacado justifica-se pordireito de ser feliz”, o uso do elemento destacado justifica-se por



 

e)  ser uma preposição, exigida pela regência do verbo “deixou”.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Analista

a)  índice de indeterminação do sujeito e conjunção condicional.

b)  partícula apassivadora e conjunção integrante.

c)  partícula apassivadora e conjunção condicional.

d)  pronome reflexivo e conjunção temporal.

e)  índice de indeterminação do sujeito e partícula de realce.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Analista

a)  por a palavra “relação” sempre vir sucedida do acento grave.

b)  por ser facultativo, ou seja, trata-se de uma escolha do escritor.

c)  pelo prefixo “ex”, que começa com vogal.

d)  por ser a junção da preposição “a” com o pronome oblíquo “a”.

e)  pela regência do termo “relação”, que exige a preposição “a”, somada ao artigo definido feminino “a” 
que acompanha o substantivo.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Analista

a)  terrível.

b)  destrói.

c)  espírito.

d)  carência.

e)  difíceis.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Técnico em
eletromecânica

13  Q659978  Português Funções morfossintáticas da palavra SE

Em “Não se sabe se o sujeito está fazendo ironia”, os termos em destaque são classificados, pelaEm “Não se sabe se o sujeito está fazendo ironia”, os termos em destaque são classificados, pela
regra gramatical, respectivamente, comoregra gramatical, respectivamente, como

14  Q659979  Português Crase

No trecho “ele tem algum sentimento generoso em relação à ex-amante”, o uso da crase justifica-seNo trecho “ele tem algum sentimento generoso em relação à ex-amante”, o uso da crase justifica-se

15  Q659980  Português Fonologia

Em “Quando a gente acha que encontrou o equilíbrio, há um giro inesperado.”, o termo emEm “Quando a gente acha que encontrou o equilíbrio, há um giro inesperado.”, o termo em
destaque recebe acento pela mesma regra que o vocábulodestaque recebe acento pela mesma regra que o vocábulo

16  Q666467  Português Interpretação de Textos



 

a)  o autor do texto defende que há muita informação na internet para ser utilizada, porém as pessoas
não leem literalmente, ou seja, não leem todo o conteúdo de um texto, somente superficialmente.

b)  o autor do texto acredita que o aluno que produziu a redação do ENEM com o hino de seu time não
possuía conhecimento de mundo e, por isso, era um péssimo aluno.

c)  no texto, observa-se que o ato de ler não é necessário, uma vez que a sociedade já utiliza outros
recursos para se comunicar e se expressar de modo eficaz, como as imagens.

d)  o autor acredita que se o jornalista que entrevistou o sósia do Felipão tivesse feito de propósito a
publicação do texto mencionando, ou seja, a entrevista ter sido feita com o verdadeiro Felipão, seria
uma péssima ideia.

e)  no final do texto, o autor promove uma intertextualidade com um hino de clube de futebol,
promovendo uma brincadeira entre as palavras e ao mesmo tempo sendo irônico com seu leitor, o que
não é apropriado para um texto do gênero jornalístico.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Técnico em
eletromecânica

a)  só – até.

b)  últimas – fácil.

 A arte perdida de ler um texto até o fim
 A internet é um banquete de informações, mas só aguentamos as primeiras garfadas

 Danilo Venticinque
 Abandonar um texto logo nas primeiras linhas é um direito inalienável de qualquer leitor. Talvez você nem esteja lendo esta linha: ao ver
que a primeira frase deste texto era uma obviedade, nada mais natural do que clicar em outra aba do navegador e conferir a tabela da copa.
Ou talvez você tenha perseverado e seguido até aqui. Mesmo assim eu não comemoraria. É muito provável que você desista agora. A
passagem para o segundo parágrafo é o que separa os fortes dos fracos.
 A internet é um enorme banquete de informações, mas estamos todos fartos. Não aguentamos mais do que as duas ou três primeiras
garfadas de cada prato. Ler um texto até as últimas linhas é uma arte perdida. No passado, quem desejasse esconder um segredo num texto
precisava criar códigos sofisticados de linguagem para que só os iniciados decifrassem o enigma. Hoje a vida ficou mais fácil. Quer preservar
um segredo? Esconda-o na última frase de um texto – esse território selvagem, raramente explorado.
 Lembro-me que, no Enem do ano retrasado, um aluno escreveu um trecho do hino de seu time favorito no meio da redação. Tirou a nota
500 (de 1000), foi descoberto pela imprensa e virou motivo de chacota nacional. Era um mau aluno, claro. Se fosse mais estudioso, teria
aprendido que o fim da redação é o melhor lugar para escrever impunemente uma frase de um hino de futebol. Se fizesse isso, provavelmente
tiraria a nota máxima e jamais seria descoberto.
 Agora que perdi a atenção da enorme maioria dos leitores à exceção de amigos muito próximos e parentes de primeiro grau, posso ir direto
ao que interessa. Quem acompanhou as redes sociais na semana passada deve ter notado uma enorme confusão causada pelo hábito de

abandonar um texto antes do fim. Resumindo a história: um jornalista publicou uma coluna em que narrava uma longa entrevista com Felipãonum avião. A notícia repercutiu e virou manchete em outros sites, até que alguém notou que o entrevistado não era Felipão, mas sim um
sósia dele. Os sites divulgaram erratas e a história virou piada. No meio de todo o barulho, porém, alguns abnegados decidiram ler o texto
com atenção até o fim. Encontraram lá um parágrafo enigmático. Ao final da entrevista, o suposto Felipão
entregava ao jornalista um cartão de visitas. No cartão estavam os dizeres “Vladimir Palomo – Sósia de Felipão

 – Eventos”. A multidão que ria do engano do jornalista o fazia sem ler esse trecho.
 Teria sido tudo uma sacada genial do jornalista, que conseguiu pregar uma peça em seus colegas e em milhares de leitores que não leram
seu texto até o fim? Estaria ele rindo sozinho, em silêncio, de todos aqueles que não entenderam sua piada?
 A explicação, infelizmente, era mais simples. Numa entrevista, o jornalista confirmou que acreditava mesmo ter entrevistado o verdadeiro
Felipão, e que o cartão de visitas do sósia tinha sido apenas uma brincadeira do srcinal.
 A polêmica estava resolvida. Mas, se eu pudesse escolher, preferiria não ler essa história até o fim. Inventaria outro desenlace para ela.
Trocaria o inexplicável mal-entendido da realidade por uma ficção em que um autor maquiavélico consegue enganar uma multidão de leitores
desatentos. Ou por outra ficção, ainda mais insólita, em que o texto revelava que o entrevistado era um sósia, mas o autor não saberia disso
porque não teria lido a própria obra até o final. Seria um obituário perfeito para a leitura em tempos de déficit de atenção.
 Se você chegou ao último parágrafo deste texto, você é uma aberração estat ística. Estudos sobre hábitos de leitura demonstram
claramente que até meus pais teriam desistido de ler há pelo menos dois parágrafos. Estamos sozinhos agora, eu e você. Talvez você se
considere um ser fora de moda. Na era de distração generalizada, é preciso ser um pouco antiquado para perseverar na leitura. Imagino que
você já tenha pensado em desistir desse estranho hábito e começar a ler apenas as primeiras linhas, como fazem as pessoas ao seu redor. O
tempo economizado seria devidamente investido em atividades mais saudáveis, como o Facebook ou games para celular. Aproveito estas
últimas linhas, que só você está lendo, para tentar te convencer do contrário. Esqueça a modernidade. Quando o assunto é leitura, não há
nada melhor do que estar fora de moda. A história está repleta de textos cheios de sabedoria, que merecem ser lidos do começo ao fim. Este,

evidentemente, não é um deles. Mas seu esforço um dia será recompensado. Não desanime, leitor. As tuas glórias vêm do passado.
(http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/danilo-venticinque/noticia/2014/06/arte-perdida-de-bler-um-texto-ate-o-fimb.html)

Sobre as informações contidas no texto, pode-se afirmar queSobre as informações contidas no texto, pode-se afirmar que

17  Q666468  Português Fonologia

São acentuadas, pela mesma regra gramatical de acentuação gráfica, as palavrasSão acentuadas, pela mesma regra gramatical de acentuação gráfica, as palavras



 

c)  história – parágrafo.

d)  você – três.

e)  inalienável – provável.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Técnico em
eletromecânica

a)  afirmação.

b)  dúvida.

c)  intensidade.

d)  modo.

e)  tempo.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Técnico em
eletromecânica

a)  realce.

b)  aproximação.

c)  exclusão.

d)  inclusão.

e)  designação.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Técnico em
eletromecânica

a)  da qual.

b)  na qual.

c)  onde.

d)  de quem.

e)  pela qual.

18  Q666469  Português Morfologia

No trecho “Este, evidentemente, não é um deles.”, o advérbio em destaque apresenta umaNo trecho “Este, evidentemente, não é um deles.”, o advérbio em destaque apresenta uma
circunstância decircunstância de

19  Q666470  Português Funções morfossintáticas da palavra SÓ

Em “Aproveito estas últimas linhas, que só você está lendo, para tentar te convencer do contrário.”,Em “Aproveito estas últimas linhas, que só você está lendo, para tentar te convencer do contrário.”,
o vocábulo sublinhado possui valor semântico deo vocábulo sublinhado possui valor semântico de

20  Q666471  Português Interpretação de Textos

No trecho “um jornalista publicou uma coluna em que narrava uma longa entrevista com FelipãoNo trecho “um jornalista publicou uma coluna em que narrava uma longa entrevista com Felipão
num avião.”, o termo em destaque pode ser substituído, sem mudança do sentido, pornum avião.”, o termo em destaque pode ser substituído, sem mudança do sentido, por



 

Respostas 01: 02: 03: 04: 05: 06: 07: 08: 09: 10: 11: 12: 13: 14: 15:

16: 17: 18: 19: 20:

← 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 39 40 →



 

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Técnico em
eletromecânica

a)  adjunto adnominal.

b)  complemento nominal.

c)  aposto.

d)  objeto indireto.

e)  objeto direto.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Técnico em
eletromecânica

a)  fosse decifrado.

21  Q666472  Português Sintaxe

 A arte perdida de ler um texto até o fim
 A internet é um banquete de informações, mas só aguentamos as primeiras garfadas

 Danilo Venticinque
 Abandonar um texto logo nas primeiras linhas é um direito inalienável de qualquer leitor. Talvez você nem esteja lendo esta linha: ao ver
que a primeira frase deste texto era uma obviedade, nada mais natural do que clicar em outra aba do navegador e conferir a tabela da copa.
Ou talvez você tenha perseverado e seguido até aqui. Mesmo assim eu não comemoraria. É muito provável que você desista agora. A
passagem para o segundo parágrafo é o que separa os fortes dos fracos.
 A internet é um enorme banquete de informações, mas estamos todos fartos. Não aguentamos mais do que as duas ou três primeiras
garfadas de cada prato. Ler um texto até as últimas linhas é uma arte perdida. No passado, quem desejasse esconder um segredo num texto
precisava criar códigos sofisticados de linguagem para que só os iniciados decifrassem o enigma. Hoje a vida ficou mais fácil. Quer preservar
um segredo? Esconda-o na última frase de um texto – esse território selvagem, raramente explorado.
 Lembro-me que, no Enem do ano retrasado, um aluno escreveu um trecho do hino de seu time favorito no meio da redação. Tirou a nota

500 (de 1000), foi descoberto pela imprensa e virou motivo de chacota nacional. Era um mau aluno, claro. Se fosse mais estudioso, teria
aprendido que o fim da redação é o melhor lugar para escrever impunemente uma frase de um hino de futebol. Se fizesse isso, provavelmente
tiraria a nota máxima e jamais seria descoberto.
 Agora que perdi a atenção da enorme maioria dos leitores à exceção de amigos muito próximos e parentes de primeiro grau, posso ir direto
ao que interessa. Quem acompanhou as redes sociais na semana passada deve ter notado uma enorme confusão causada pelo hábito de
abandonar um texto antes do fim. Resumindo a história: um jornalista publicou uma coluna em que narrava uma longa entrevista com Felipão
num avião. A notícia repercutiu e virou manchete em outros sites, até que alguém notou que o entrevistado não era Felipão, mas sim um
sósia dele. Os sites divulgaram erratas e a história virou piada. No meio de todo o barulho, porém, alguns abnegados decidiram ler o texto
com atenção até o fim. Encontraram lá um parágrafo enigmático. Ao final da entrevista, o suposto Felipão
entregava ao jornalista um cartão de visitas. No cartão estavam os dizeres “Vladimir Palomo – Sósia de Felipão

 – Eventos”. A multidão que ria do engano do jornalista o fazia sem ler esse trecho.
 Teria sido tudo uma sacada genial do jornalista, que conseguiu pregar uma peça em seus colegas e em milhares de leitores que não leram
seu texto até o fim? Estaria ele rindo sozinho, em silêncio, de todos aqueles que não entenderam sua piada?
 A explicação, infelizmente, era mais simples. Numa entrevista, o jornalista confirmou que acreditava mesmo ter entrevistado o verdadeiro
Felipão, e que o cartão de visitas do sósia tinha sido apenas uma brincadeira do srcinal.
 A polêmica estava resolvida. Mas, se eu pudesse escolher, preferiria não ler essa história até o fim. Inventaria outro desenlace para ela.
Trocaria o inexplicável mal-entendido da realidade por uma ficção em que um autor maquiavélico consegue enganar uma multidão de leitores
desatentos. Ou por outra ficção, ainda mais insólita, em que o texto revelava que o entrevistado era um sósia, mas o autor não saberia disso
porque não teria lido a própria obra até o final. Seria um obituário perfeito para a leitura em tempos de déficit de atenção.
 Se você chegou ao último parágrafo deste texto, você é uma aberração estat ística. Estudos sobre hábitos de leitura demonstram

claramente que até meus pais teriam desistido de ler há pelo menos dois parágrafos. Estamos sozinhos agora, eu e você. Talvez você seconsidere um ser fora de moda. Na era de distração generalizada, é preciso ser um pouco antiquado para perseverar na leitura. Imagino que
você já tenha pensado em desistir desse estranho hábito e começar a ler apenas as primeiras linhas, como fazem as pessoas ao seu redor. O
tempo economizado seria devidamente investido em atividades mais saudáveis, como o Facebook ou games para celular. Aproveito estas
últimas linhas, que só você está lendo, para tentar te convencer do contrário. Esqueça a modernidade. Quando o assunto é leitura, não há
nada melhor do que estar fora de moda. A história está repleta de textos cheios de sabedoria, que merecem ser lidos do começo ao fim. Este,
evidentemente, não é um deles. Mas seu esforço um dia será recompensado. Não desanime, leitor. As tuas glórias vêm do passado.
(http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/danilo-venticinque/noticia/2014/06/arte-perdida-de-bler-um-texto-ate-o-fimb.html)

Em “Os sites divulgaram erratas e a história virou piada.”, o termo sublinhado desempenha aEm “Os sites divulgaram erratas e a história virou piada.”, o termo sublinhado desempenha a
função sintática defunção sintática de

22  Q666473  Português Morfologia - Verbos

No período “...para que só os iniciados decifrassem o enigma.”, caso o autor tivesse optado porNo período “...para que só os iniciados decifrassem o enigma.”, caso o autor tivesse optado por
utilizar a voz passiva, a forma resultante seriautilizar a voz passiva, a forma resultante seria

BETA



 

b)  tem sido decifrado.

c)  é decifrado.

d)  tinha sido decifrado.

e)  era decifrado.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Técnico em
eletromecânica

a)  a palavra “retrasado” escreve-se com a letra “z”.

b)  a regência do verbo “lembrar”, quando seguido de pronome oblíquo, exige o uso da preposição “de”,
isto é, “Lembro-me de que”.

c)  a regência do verbo “escrever” exige um objeto direto e indireto obrigatoriamente, ou seja, quem
 “escreve”, escreve “algo” “para alguém”, e o autor não mencionou para quem foi escrito o trecho do
hino.

d)  a palavra “favorito” deveria estar acentuada, por ser uma paroxítona terminada em “o”.

e)  o uso das vírgulas está incorreto, já que está separando o sujeito do predicado.

 Ano: 2016 Banca: AOCP
 Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Técnico em

eletromecânica

a)  Anáfora.

b)  Metonímia.

c)  Metáfora.

d)  Catacrese.

e)  Perífrase.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Sercomtel S.A TelecomunicaçõesProva: Técnico em
eletromecânica

a)  são palavras estrangeiras.

b)  está ironizando um trecho do texto.

c)  é o título de um livro.

23  Q666474  Português Fonologia

No trecho “Lembro-me que, no Enem do ano retrasado, um aluno escreveu um trecho do hino deNo trecho “Lembro-me que, no Enem do ano retrasado, um aluno escreveu um trecho do hino deseu time favorito no meio da redação.”, há um erro segundo a gramática normativa, poisseu time favorito no meio da redação.”, há um erro segundo a gramática normativa, pois

24  Q666475  Português Interpretação de Textos

No período “Se você chegou ao último parágrafo deste texto, você é uma aberração estatística.”, naNo período “Se você chegou ao último parágrafo deste texto, você é uma aberração estatística.”, na
oração em destaque, o autor utilizou qual figura de linguagem?oração em destaque, o autor utilizou qual figura de linguagem?

25
 Q666476

 Português Pontuação

Em “No cartão estavam os dizeres “Vladimir Palomo – Sósia de Felipão – Eventos”.”, o uso dasEm “No cartão estavam os dizeres “Vladimir Palomo – Sósia de Felipão – Eventos”.”, o uso das
aspas justifica-se porqueaspas justifica-se porque



 

d)  trata-se de uma citação direta.

e)  é um neologismo.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Valença - BAProva: Técnico Ambiental -
Biologia

a)  o sujeito contemporâneo é mais feliz do que eram os artistas românticos justamente por não
considerar a tristeza uma qualidade de espírito e por estar inserido numa sociedade que valoriza não só
a felicidade como a busca incansável por momentos felizes.

b)  ao contrário dos artistas românticos, para os quais a felicidade era indício de simplicidade de espírito,
o sujeito contemporâneo, inserido numa cultura de valorização da felicidade, que é afetado pela
depressão não gosta de ser depressivo, nem do sentimento de tristeza e procura desfazer-se dele.

c)  a utilização de drogas, como o álcool, a maconha e a cocaína, é uma possibilidade de aliviar a
depressão à qual, ainda que prejudicial à saúde, pode recorrer o sujeito inserido na sociedade atual,
mas que não era uma possibilidade de alívio para o homem depressivo do período do romantismo.

26  Q639664  Português Interpretação de Textos

  A feli A felicidade é deprimentecidade é deprimente
 Contardo Calligaris
 É possível que a depressão seja o mal da nossa época.É possível que a depressão seja o mal da nossa época.
  Ela Ela já já foi foi imeimensamente nsamente popular no popular no passpass ado. ado. Por Por exemplo, exemplo, os os românticoromântico s s (sobretud(sobretudo o os os artart istasistas ) ) achavam achavam que que serser
langoroso e triste talvez fosse o único jeito autêntico de ser fascinante e profundo.langoroso e triste talvez fosse o único jeito autêntico de ser fascinante e profundo.
  Em 1859, Em 1859, Baudelaire Baudelaire escrevia à escrevia à sua mãe: sua mãe: “O “O que sinto é que sinto é um ium imenso demenso desânimo, umsânimo, uma sensação de isolamento ia sensação de isolamento insuportnsuport ável,ável,

o medo constante de um vago infortúnio, uma desconfiança completa de minhas próprias forças, uma ausência total deo medo constante de um vago infortúnio, uma desconfiança completa de minhas próprias forças, uma ausência total de
desejos, uma impossibilidade de encontrar uma diversão qualquer”.desejos, uma impossibilidade de encontrar uma diversão qualquer”.
  Agora, Agora, Baudelaire Baudelaire poderia poderia procurprocurar ar alívio alívio nas nas drogadroga s, s, mas mas ele ele e e seus seus contemporâneos contemporâneos não não teriam teriam trocatroca do do suasua
infelicidade pelo sorriso estereotipado das nossas fotos das férias. Para um romântico, a felicidade contente era quaseinfelicidade pelo sorriso estereotipado das nossas fotos das férias. Para um romântico, a felicidade contente era quase
sempre a marca de um espírito simplório e desinteressante.sempre a marca de um espírito simplório e desinteressante.
  Enfim, Enfim, diferente diferente dos românticos, dos românticos, o o deprimido deprimido contemporâneo não contemporâneo não curte sua curte sua fossa: ao fossa: ao contrácontrá rio, rio, ele ele quer quer se se desfazerdesfazer
desse afeto, que não lhe parece ter um grande charme.desse afeto, que não lhe parece ter um grande charme.
  Alguns Alguns suspeitam que suspeitam que a depressão contemporânea seja a depressão contemporânea seja uma uma invenção. invenção. Uma Uma vez vez achado um achado um remédiremédio possível, o possível, sempre sempre éé
preciso propagandear o transtorno que o tal remédio poderia curar. Nessa ótica, a depressão é um mercado maravilhoso,preciso propagandear o transtorno que o tal remédio poderia curar. Nessa ótica, a depressão é um mercado maravilhoso,
pois o transtorno é fácil de ser confundido com estados de espírito muito comuns: a simples tristeza, o sentimento depois o transtorno é fácil de ser confundido com estados de espírito muito comuns: a simples tristeza, o sentimento de
inadequação, um luto que dura um pouco mais do que desejaríamos etc.inadequação, um luto que dura um pouco mais do que desejaríamos etc.
  De De qualquer qualquer forma, forma, o o extraextra ordinário sucesso ordinário sucesso da da depressão e depressão e dos antidepressivos dos antidepressivos não enão existirxistir ia ia se se nossa cultura nossa cultura nãonão
atribuísse um valor especial à felicidade (da qual a depressão nos privaria). Ou seja, ficamos tristes de estarmos tristesatribuísse um valor especial à felicidade (da qual a depressão nos privaria). Ou seja, ficamos tristes de estarmos tristes
porque gostaríamos muito de sermos felizes.porque gostaríamos muito de sermos felizes.
  Coexistem, Coexistem, na na nossa época, nossa época, dois fdois fenômeenômenos aparentemente nos aparentemente contrcontraditóraditór ios: ios: a a depressão e depressão e a a valorizaçãvalorizaçã o o da fda felicidade.elicidade.
Será que nossa tristeza, então, não poderia ser um efeito do valor excessivo que atribuímos à felicidade? Quem sabe aSerá que nossa tristeza, então, não poderia ser um efeito do valor excessivo que atribuímos à felicidade? Quem sabe a
tristeza contemporânea seja uma espécie de decepção.tristeza contemporânea seja uma espécie de decepção.
  Em Em agosagos to de to de 2011, 2011, I. I. B. B. Mauss e Mauss e outrooutro s publicaram s publicaram em em “Emotion” “Emotion” uma peuma pesquisa com o squisa com o título: “Será título: “Será que que a procura daa procura da
felicidade faz as pessoas infelizes?”. Eles recorreram a uma medida da valorização da felicidade pelos indivíduos e, emfelicidade faz as pessoas infelizes?”. Eles recorreram a uma medida da valorização da felicidade pelos indivíduos e, em
pesquisas com duas amostras de mulheres (uma que valorizava mais a felicidade e a outra, menos), comprovaram o óbvio:pesquisas com duas amostras de mulheres (uma que valorizava mais a felicidade e a outra, menos), comprovaram o óbvio:
sobretudo em situações positivas (por exemplo, diante de boas notícias), as pessoas que perseguem a felicidade ficamsobretudo em situações positivas (por exemplo, diante de boas notícias), as pessoas que perseguem a felicidade ficam
sempre particularmente decepcionadas.sempre particularmente decepcionadas.
  Numa Numa das pesquisas, das pesquisas, eleeles s induziram a induziram a valorizaçãvalorizaçã o o da feda felicidade: licidade: manipularam ummanipularam uma a das amostradas amostra s s propopropo ndo ndo a la leitura deeitura de
um falso artigo de jornal anunciando que a felicidade cura o câncer, faz viver mais tempo, aumenta a potência sexual – emum falso artigo de jornal anunciando que a felicidade cura o câncer, faz viver mais tempo, aumenta a potência sexual – em
suma, todas as suma, todas as trivialtrivialidades nunca comprovadas, midades nunca comprovadas, m as que povoam as as que povoam as páginas da páginas da grande impregrande imprensa.nsa.
  Depois diDepois disso, diante de sso, diante de boas notíciasboas notícias , , as mulheas mulheres que res que tinham lido tinham lido o artigo ficaram bem o artigo ficaram bem menos menos felizefelizes do que s do que as que nãoas que não
tinham sido induzidas a valorizar especialmente a felicidade.tinham sido induzidas a valorizar especialmente a felicidade.
  Conclusão: na Conclusão: na populaçãpopulaçã o o em em geral, geral, a a valorizaçvalorizaç ão ão culturacultura l l da fda felicidade elicidade pode pode ser ser contracontra produtprodut iva.iva.
  Mais receMais recentemente, ntemente, duas pesquisas foram duas pesquisas foram muito muito além além e e mostramostra ram que ram que a va valorizaçalorizaç ão da ão da felifelicidade pode cidade pode ser ser causa decausa de
verdadeiros transtornos. A primeira, de B. Q. Ford e outros, no “Journal of Social and Clinical Psychology”, descobriu que averdadeiros transtornos. A primeira, de B. Q. Ford e outros, no “Journal of Social and Clinical Psychology”, descobriu que a
procura desesperada da feliciprocura desesperada da felici dade constitui um fator de risco pardade constitui um fator de risco par a sintomas e diagnósticos de depressão.a sintomas e diagnósticos de depressão.
  A A pesquisa conclui pesquisa conclui que que o valor o valor cultural atribuído à fecultural atribuído à felicidade licidade leva leva a consequências séa consequências sérias em rias em saúde mesaúde mental. Umntal. Uma grandea grande
valorização da felicidade, no contexto do Ocidente, é um componente da depressão. E uma intervenção cognitiva quevalorização da felicidade, no contexto do Ocidente, é um componente da depressão. E uma intervenção cognitiva que
diminua o valor atribuído à felicidade poderia melhorar o desfecho de uma depressão. Ou seja, o que escrevo regularmentediminua o valor atribuído à felicidade poderia melhorar o desfecho de uma depressão. Ou seja, o que escrevo regularmente
contra o ideal de felicidade talvez melhore o humor de alguém. Fico feliz.contra o ideal de felicidade talvez melhore o humor de alguém. Fico feliz.
  Enfim, Enfim, em em 2015, 2015, uma uma pesquisa de pesquisa de Ford, Ford, Mauss e Mauss e Gruber, Gruber, em em “Emotion”, “Emotion”, mostra que mostra que a va valorizaaloriza ção da ção da felicidade felicidade éé
relacirelacionada ao onada ao risco e ao risco e ao diagnóstico de transtorno diagnóstico de transtorno bipolar. Cbipolar. Conclusão: cuidado, nossos ideais emonclusão: cuidado, nossos ideais em ocionais (tipo: o ideal deocionais (tipo: o ideal de
sermos felizes) têm uma função crítica na nossa saúde mental.sermos felizes) têm uma função crítica na nossa saúde mental.
  Como Como escreveu escreveu o grande o grande John John StuarStuart Millt Mill, , em em 1873: Só 1873: Só são felisão felizes os zes os que que perseguem perseguem outra coisa do que outra coisa do que sua própriasua própria
felicidade.felicidade.

 Adaptado de: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2015/10/1699663-a-felicidade-e-deprimente.shtml Acesso em 10 de

março de 2016.

Em relação ao texto “A felicidade é deprimente”, é correto afirmar queEm relação ao texto “A felicidade é deprimente”, é correto afirmar que



 

d)  a valorização da felicidade na sociedade atual é uma invenção contemporânea que pode ser atrelada à
exposição hipervalorizada de fotos esteriotipadamente felizes nas redes sociais, assim como a
depressão também é uma invenção contemporânea que resulta diretamente da necessidade que os
laboratórios têm de vender antidepressivos.

e)  a forma como os artistas românticos entendiam e, consequentemente, valorizavam a depressão, ao
desvalorizar a felicidade e atribuir ao homem feliz uma pobreza de espírito, é um modo mais correto de
encarar o problema, tanto por não utilizar medicamentos antidepressivos quanto por atribuir uma
noção negativa à excessiva busca pela felicidade, que é uma característica do homem contemporâneo.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Valença - BAProva: Técnico Ambiental -
Biologia

a)  próximos.

b)  modernos.

c)  parecidos.

d)  antagônicos.

e)  complexos.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Valença - BAProva: Técnico Ambiental -
Biologia

a)  trata-se de um verbo da segunda conjugação da língua portuguesa, que aparece conjugado na terceira
pessoa do plural e concorda com o sujeito da oração.

b)  foi indevidamente acentuada, considerando-se a correta conjugação do verbo “ter” e as regras de
acentuação das palavras em língua portuguesa.

c)  trata-se de um verbo intransitivo que sintaticamente não necessita de objeto como complemento
verbal.

d)  trata-se de um verbo da primeira conjugação cujo acento circunflexo diferencia a terceira pessoa do
singular e do plural.

e)  apresenta acento circunflexo facultativo, conforme as regras ortográficas da língua portuguesa, demodo que poderia ser substituída pela forma “tem” (sem acento) e manter a concordância verbal.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Valença - BAProva: Técnico Ambiental -
Biologia

a)  Época.

27  Q639665  Português Interpretação de Textos

No trecho “Coexistem, na nossa época, dois fenômenos aparentemente contraditórios: a depressãoNo trecho “Coexistem, na nossa época, dois fenômenos aparentemente contraditórios: a depressão
e a valorização da felicidade”, a palavra destacada poderia ser substituída, sem que houvessee a valorização da felicidade”, a palavra destacada poderia ser substituída, sem que houvesse
prejuízo para a compreensão da ideia expressa, porprejuízo para a compreensão da ideia expressa, por

28  Q639666  Português Sintaxe

Em relação ao trecho “Conclusão: cuidado, nossos ideais emocionais (tipo: o ideal de sermosEm relação ao trecho “Conclusão: cuidado, nossos ideais emocionais (tipo: o ideal de sermos
felizes) têm uma função crítica na nossa saúde mental”, sobre a palavra destacada é correto afirmarfelizes) têm uma função crítica na nossa saúde mental”, sobre a palavra destacada é correto afirmar
queque

29  Q639667  Português Interpretação de Textos

Na oração “Ela já foi imensamente popular no passado”, a qual dos seguintes termos presentes noNa oração “Ela já foi imensamente popular no passado”, a qual dos seguintes termos presentes no
texto se refere o pronome em destaque?texto se refere o pronome em destaque?



 

b)  Felicidade.

c)  Depressão.

d)  Mãe.

e)  Tristeza.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Valença - BAProva: Técnico Ambiental -
Biologia

a)  concessão.

b)  finalidade.

c)  conclusão.

d)  condição.

e)  causa.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Valença - BAProva: Técnico Ambiental -
Biologia

a)  “Alguns suspeitam que a depressão contemporânea seja uma invenção.” 

b)  “[...] as mulheres que tinham lido o artigo ficaram bem menos felizes [...]”

c)  “[...] duas pesquisas foram muito além e mostraram que a valorização da felicidade pode ser causa de
verdadeiros transtornos.” 

d)  “A pesquisa conclui que o valor cultural atribuído à felicidade leva a consequências sérias em saúde
mental.” 

e)  “[...] em 2015, uma pesquisa de Ford, Mauss e Gruber, em ‘Emotion’ , mostra que a valorização da
felicidade é relacionada ao risco e ao diagnóstico de transtorno bipolar.” 

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Valença - BAProva: Técnico Ambiental -
Biologia

a)  o primeiro termo refere-se ao período passado em que os homens, sobretudo os artistas românticos,
valorizavam a depressão; o segundo trata-se de um adjetivo que caracteriza, no contexto, a palavra
felicidade.

30  Q639668  Português Morfologia

No período “o extraordinário sucesso da depressão e dos antidepressivos não existiria se nossaNo período “o extraordinário sucesso da depressão e dos antidepressivos não existiria se nossacultura não atribuísse um valor especial à felicidade”, a oração sublinhada estabelece com acultura não atribuísse um valor especial à felicidade”, a oração sublinhada estabelece com a
anterior uma relação deanterior uma relação de

31  Q639669  Português Funções morfossintáticas da palavra QUE

Considerando o período “as pessoas que perseguem a felicidade ficam sempre particularmenteConsiderando o período “as pessoas que perseguem a felicidade ficam sempre particularmente
decepcionadas”, em qual das sentenças a seguir identifica-se sublinhado um termo que apresenta adecepcionadas”, em qual das sentenças a seguir identifica-se sublinhado um termo que apresenta a
mesma função do termo destacado?mesma função do termo destacado?

32  Q639670  Português Morfologia

No excerto “Depois disso, diante de boas notícias, as mulheres que tinham lido o artigo ficaramNo excerto “Depois disso, diante de boas notícias, as mulheres que tinham lido o artigo ficaram
bem menos felizes do que as que não tinham sido induzidas a valorizar especialmente a felicidade”,bem menos felizes do que as que não tinham sido induzidas a valorizar especialmente a felicidade”,
acerca dos termos destacados é correto afirmar, respectivamente, queacerca dos termos destacados é correto afirmar, respectivamente, que



 

b)  tanto o primeiro quanto o segundo termo do excerto são advérbios de modo.

c)  o primeiro termo é um advérbio de tempo e caracteriza o momento que antecede as boas notícias
apresentadas por I. B. Mauss em sua pesquisa; o segundo é um advérbio que intensifica a palavra
felicidade.

d)  o primeiro termo retoma o contexto metodológico utilizado na pesquisa desenvolvida por I. B. Mauss
e apresentado no parágrafo anterior; o segundo trata-se de um advérbio e como tal não apresenta
uma variação de masculino e feminino, singular e plural.

e)  tanto o primeiro quanto o segundo termo destacados são invariáveis em língua portuguesa e,
portanto, não variam de forma para os gêneros masculino e feminino ou para o número singular e
plural.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Valença - BAProva: Técnico Ambiental -
Biologia

a)  modo.

b)  tempo.

c)  intensidade.

d)  lugar.

e)  afirmação.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Valença - BAProva: Técnico Ambiental -
Biologia

a)  Próprias.

b)  Drogas.

c)  Sorriso

d)  Marca.

e)  Tristeza.

 Ano: 2016 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Valença - BAProva: Técnico Ambiental -
Biologia

a)  Época.

b)  Desânimo.

33  Q639671  Português Morfologia

Na frase “Mais recentemente, duas pesquisas foram muito além e mostraram que a valorização daNa frase “Mais recentemente, duas pesquisas foram muito além e mostraram que a valorização da
felicidade pode ser causa de verdadeiros transtornos”, a expressão destacada indicafelicidade pode ser causa de verdadeiros transtornos”, a expressão destacada indica

34  Q639672  Português Fonologia

Na palavra “charme”, presente no texto, há um Dígrafo. Em qual das palavras a seguir encontramosNa palavra “charme”, presente no texto, há um Dígrafo. Em qual das palavras a seguir encontramos
o mesmo recurso?o mesmo recurso?

35  Q639673  Português Fonologia

Qual dos vocábulos a seguir, presentes no texto, é acentuado por tratar-se de um proparoxítonoQual dos vocábulos a seguir, presentes no texto, é acentuado por tratar-se de um proparoxítono
cuja a vogal tônica é semiaberta?cuja a vogal tônica é semiaberta?



 

c)  Já.

d)  Atribuísse.

e)  Fenômenos.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Advogado

36  Q603991  Português

  'Plano 'Plano contra crise contra crise hídrica hídrica é é como como seguro: seguro: para não para não usar', usar', diz sediz secretáriocretário

Documento prevê a implantação de rodízio em situações de emergência.Documento prevê a implantação de rodízio em situações de emergência.

Governo de SP apresentou plano nesta quinta-feira, com 5 meses de atraso.Governo de SP apresentou plano nesta quinta-feira, com 5 meses de atraso.

O secretário estadual de Recursos Hídricos, Benedito Braga, comparou o plano de contingência contra a crise hídrica emO secretário estadual de Recursos Hídricos, Benedito Braga, comparou o plano de contingência contra a crise hídrica em
São Paulo com um seguro: “estamos fazendo para não usar", afirmou. O documento, obtido com exclusividade pelo G1 naSão Paulo com um seguro: “estamos fazendo para não usar", afirmou. O documento, obtido com exclusividade pelo G1 na
semana passada, foi apresentado oficialmente, com cinco meses de atraso, nesta quinta-feira (19). Na reunião estavamsemana passada, foi apresentado oficialmente, com cinco meses de atraso, nesta quinta-feira (19). Na reunião estavam
presentes representantes de prefeituras da região metropolitana e entidades.presentes representantes de prefeituras da região metropolitana e entidades.

Braga afirmou que o plano demBraga afirmou que o plano dem orou para orou para ser apresentado porque foi um trabalho integrado entre o estado paulista,ser apresentado porque foi um trabalho integrado entre o estado paulista,
municípios, sociedade civil e universidades. “Obviamente em uma região tão complexa como a região metropolitana de Sãomunicípios, sociedade civil e universidades. “Obviamente em uma região tão complexa como a região metropolitana de São
Paulo, o levantamento de dados é muito demorado, não é muito simples", disse o secretário.Paulo, o levantamento de dados é muito demorado, não é muito simples", disse o secretário.

O plano de contingência vai orientar como o poder público, companhias e sociedade civil devem agir no caso de seca ouO plano de contingência vai orientar como o poder público, companhias e sociedade civil devem agir no caso de seca ou
de desabastecimento de água para a população. O documento também prevê a implantação de rodízio – cortesde desabastecimento de água para a população. O documento também prevê a implantação de rodízio – cortes
sistemáticos na distribuição – em situações de emergência. De acordo com o secretário de Recursos Hídricos, a Grande Sãosistemáticos na distribuição – em situações de emergência. De acordo com o secretário de Recursos Hídricos, a Grande São
Paulo está, atualmente, em estado de atenção.Paulo está, atualmente, em estado de atenção.

Três níveis de ações O plano de contingência, divulgado com exclusividade pelo G1 na semana passada, considera açõesTrês níveis de ações O plano de contingência, divulgado com exclusividade pelo G1 na semana passada, considera ações
em três níveisem três níveis (veja abaixo).

 Atualmente, segundo o governo  Atualmente, segundo o governo estaduaestadua l, a Grandl, a Grande São Pae São Pa ulo está ulo está no nível 2 - Alerta no nível 2 - Alerta porque os porque os reservatórreservatórios aindaios ainda
estão com níveis baixos. O secretário de Recursos Hídricos garante, no entanto, que todas as medidas necessárias paraestão com níveis baixos. O secretário de Recursos Hídricos garante, no entanto, que todas as medidas necessárias para

essa situação já essa situação já foram tomadas.foram tomadas.

 “O Cantareira  “O Cantareira ainda estainda est á no á no volume mvolume mortoorto . O Alto Tietê está . O Alto Tietê está com 15% da com 15% da capacapa cidade. Entrcidade. Entretantoetanto , nós est, nós estamos noamos no
processo de redução de pressão a processo de redução de pressão a noite, noite, e assim por diante. Essa é uma carae assim por diante. Essa é uma cara cterística de redução na demanda quando acterística de redução na demanda quando a
perspectiva de oferta ainda é baixa. Porém não está ainda em uma situação tão complicada que você não consiga o nívelperspectiva de oferta ainda é baixa. Porém não está ainda em uma situação tão complicada que você não consiga o nível
dos reservatórios estáveis", completou.dos reservatórios estáveis", completou.

  NíveNíveis is e e açõesações

NÍVEL 1 - ATENÇÃO: deverá ser adotado quando houver sinais de estiagem prolongada, quando então passa a existirNÍVEL 1 - ATENÇÃO: deverá ser adotado quando houver sinais de estiagem prolongada, quando então passa a existir
uma situação de risco elevado de não ser atendida a demanda de água.uma situação de risco elevado de não ser atendida a demanda de água.

NÍVEL 2 - ALERTA: será adotado quando a situação dos sistemas de abastecimento chegar a níveis críticos, podendoNÍVEL 2 - ALERTA: será adotado quando a situação dos sistemas de abastecimento chegar a níveis críticos, podendo
comprometer a curto prazo o atendimento à demanda de abastecimento de água. O risco de não atendimento é elevado.comprometer a curto prazo o atendimento à demanda de abastecimento de água. O risco de não atendimento é elevado.

 “Isso quer  “Isso quer dizer que, mesmo se você estiver fazendo tdizer que, mesmo se você estiver fazendo t udo issudo iss o e o nível dos o e o nível dos reservatórios reservatórios continuar continuar caindo, aí caindo, aí seriaseria
necessário acionar o nível de emergência. Porque seria necessário não só reduzir a pressão mas cortar água mesmo, paranecessário acionar o nível de emergência. Porque seria necessário não só reduzir a pressão mas cortar água mesmo, para
que a gente não ficasse dependendo só da água do rio", explicou o secretário de Recursos Hídricos, Benedito Braga.que a gente não ficasse dependendo só da água do rio", explicou o secretário de Recursos Hídricos, Benedito Braga.

  NÍVNÍVEL 3 EL 3 - EMERGÊNCI- EMERGÊNCIA: A: será adotaserá adota do quando for edo quando for eminente minente o não atendimeo não atendimento da demanda, nto da demanda, uma vuma vez que ez que um um ou maisou mais
sistemas de abastecimento estejam sob elevado risco de esvaziamento crítico, comprometendo o abastecimento de partesistemas de abastecimento estejam sob elevado risco de esvaziamento crítico, comprometendo o abastecimento de parte

da população com grau de severidade significativo.da população com grau de severidade significativo.

Neste nível (emergência) serão feitos cortes sistemáticos no abastecimento de água de modo a evitar o colapso total deNeste nível (emergência) serão feitos cortes sistemáticos no abastecimento de água de modo a evitar o colapso total de
um ou mais sistemas produtores de água potável. Em caso de emergência, quando a possibilidade do rodízio existe, o planoum ou mais sistemas produtores de água potável. Em caso de emergência, quando a possibilidade do rodízio existe, o plano
prevê ações como a restrição de água potável para atividades industriais de grande impacto e atividades de irrigação.prevê ações como a restrição de água potável para atividades industriais de grande impacto e atividades de irrigação.

Caberá à Sabesp, à Secretaria de Recursos Hídricos e às prefeituras a operação de abastecimento em pontosCaberá à Sabesp, à Secretaria de Recursos Hídricos e às prefeituras a operação de abastecimento em pontos
prioritários e a requisição, se neprioritários e a requisição, se ne cessário, de poços outorgados pacessário, de poços outorgados pa ra a ra a distribuidistribuição de água ção de água à população em pontos deà população em pontos de
apoio. apoio. [...[...].].

Retirado e adaptado de: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/11/ governo-de-sp-apresenta-plano-contra-crise-hidrica-com-5-meses-
de -atraso.html. Acesso em: 09 dez. 2015.

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.



 

a)  O plano de contingência contra a crise hídrica em São Paulo foi elaborado para ser utilizado com
urgência.

b)  Braga justificou o atraso na entrega do plano de contingência contra a crise hídrica em São Paulo,
afirmando que se trata de uma região extensa, na qual o levantamento de dados é algo que demanda
muito tempo.

c)  O plano de contingência contra a crise hídrica em São Paulo visa orientar somente a população no
que se refere ao desabastecimento de água.

d)  O documento também prevê um rodízio permanente para toda a cidade de São Paulo.

e)  Embora os reservatórios continuem com um nível baixo, a cidade de São Paulo já saiu do nível de
alerta.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Advogado

a)  No excerto “[...] O documento, obtido com exclusividade pelo G1 na semana passada [...]", o termo
em destaque foi utilizado para fazer referência ao termo “seguro".

b)  No excerto “[...] Essa é uma característica de redução na demanda quando a perspectiva de oferta
ainda é baixa [...]", o termo em destaque foi utilizado para anunciar “em uma situação tão
complicada", expressão que aparece posteriormente no texto.

c)  No excerto “[...] O documento, obtido com exclusividade pelo G1G1 na semana passada [...]", o termo
em destaque foi utilizado para fazer referência a “plano de contingência".

d)  No excerto “[.. .] O secretário de Recursos Hídricos garante, no entanto, que todas as medidas
necessárias para essa situação já foram tomadas [...]", a expressão em destaque foi utilizada para fazer
referência à crise hídrica de todo o estado de São Paulo

e)  No excerto “[...] Essa é uma característica de redução na demanda quando a perspectiva de oferta
ainda é baixa [...]",o termo em destaque foi utilizado para retomar “O Cantareira ainda está no volume
morto".

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Advogado

a)  funciona como aposto explicativo e estabelece uma relação de equivalência com o termo “rodízio".

b)  funciona como adjunto adnominal, completando o sentido da palavra “rodízio".

c)  funciona como aposto enumerativo, mas não estabelece relação de equivalência com o termo ao qual

se relaciona.

d)  funciona como aposto especificativo e estabelece uma relação de equivalência com o termo “rodízio".

e)  equivale ao termo “documento". Portanto, pode ser excluída sem prejuízo semântico.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Advogado

37  Q603992

 Português

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

38  Q603993  Português

Em “[...] O documento também prevê a implantação de rodízio – cortes sistemáticos na distribuiçãoEm “[...] O documento também prevê a implantação de rodízio – cortes sistemáticos na distribuição
 –  – em situações de em situações de emergêncemergência [ia [ ...]...]", ", é correto afirmar é correto afirmar que a que a exprexpressessão em ão em destadestaqueque

39  Q603994  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que o que o termo em termo em destaque apresdestaque apresenta uma enta uma inadequaçãinadequação o quanto quanto ao uao uso oso ouu
não do acento grave.não do acento grave.



 

a)  “[...] o plano de contingência contra a crise hídrica [...]".

b)  “[...] distribuição de água à população em pontos de apoio [...]".

c)  “[...] nós estamos no processo de redução de pressão a noite [...]".

d)  “[...] Caberá à Sabesp [...] a operação de abastecimento em pontos prioritários e a requisição [...]".

e)  “[...] o atendimento à demanda de abastecimento de água [...]".

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Advogado

a)  ambos no modo imperativo.

b)  ambos no modo indicativo.

c)  respectivamente no modo subjuntivo e no imperativo.

d)  respectivamente no modo subjuntivo e no indicativo.

e)  ambos no modo subjuntivo.

40  Q603995  Português

Em “[...] Isso quer dizer que, mesmo se você estiver fazendo tudo isso e o nível dos reservatóriosEm “[...] Isso quer dizer que, mesmo se você estiver fazendo tudo isso e o nível dos reservatórios
continuar caindo, aí seria necessário acionar o nível de emergência [...]" os verbos em destaquecontinuar caindo, aí seria necessário acionar o nível de emergência [...]" os verbos em destaque
estãoestão

Respostas 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 32: 33: 34: 35:

36: 37: 38: 39: 40:

←  1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 39 40 →



 

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Advogado

a)  uma conjunção integrante que retoma o termo que lhe é anterior.

b)  um pronome relativo que retoma o termo que lhe é anterior.

c)  uma conjunção integrante que introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta.

41  Q603996  Português

  'Plano 'Plano contra crise contra crise hídrica hídrica é é como como seguro: seguro: para não para não usar', usar', diz sediz secretáriocretário

Documento prevê a implantação de rodízio em situações de emergência.Documento prevê a implantação de rodízio em situações de emergência.

Governo de SP apresentou plano nesta quinta-feira, com 5 meses de atraso.Governo de SP apresentou plano nesta quinta-feira, com 5 meses de atraso.

O secretário estadual de Recursos Hídricos, Benedito Braga, comparou o plano de contingência contra a crise hídrica emO secretário estadual de Recursos Hídricos, Benedito Braga, comparou o plano de contingência contra a crise hídrica em
São Paulo com um seguro: “estamos fazendo para não usar", afirmou. O documento, obtido com exclusividade pelo G1 naSão Paulo com um seguro: “estamos fazendo para não usar", afirmou. O documento, obtido com exclusividade pelo G1 na
semana passada, foi apresentado oficialmente, com cinco meses de atraso, nesta quinta-feira (19). Na reunião estavamsemana passada, foi apresentado oficialmente, com cinco meses de atraso, nesta quinta-feira (19). Na reunião estavam
presentes representantes de prefeituras da região metropolitana e entidades.presentes representantes de prefeituras da região metropolitana e entidades.

Braga afirmou que o plano demBraga afirmou que o plano dem orou para orou para ser apresentado porque foi um trabalho integrado entre o estado paulista,ser apresentado porque foi um trabalho integrado entre o estado paulista,

municípios, sociedade civil e universidades. “Obviamente em uma região tão complexa como a região metropolitana de Sãomunicípios, sociedade civil e universidades. “Obviamente em uma região tão complexa como a região metropolitana de SãoPaulo, o levantamento de dados é muito demorado, não é muito simples", disse o secretário.Paulo, o levantamento de dados é muito demorado, não é muito simples", disse o secretário.

O plano de contingência vai orientar como o poder público, companhias e sociedade civil devem agir no caso de seca ouO plano de contingência vai orientar como o poder público, companhias e sociedade civil devem agir no caso de seca ou
de desabastecimento de água para a população. O documento também prevê a implantação de rodízio – cortesde desabastecimento de água para a população. O documento também prevê a implantação de rodízio – cortes
sistemáticos na distribuição – em situações de emergência. De acordo com o secretário de Recursos Hídricos, a Grande Sãosistemáticos na distribuição – em situações de emergência. De acordo com o secretário de Recursos Hídricos, a Grande São
Paulo está, atualmente, em estado de atenção.Paulo está, atualmente, em estado de atenção.

Três níveis de ações O plano de contingência, divulgado com exclusividade pelo G1 na semana passada, considera açõesTrês níveis de ações O plano de contingência, divulgado com exclusividade pelo G1 na semana passada, considera ações
em três níveisem três níveis (veja abaixo).

 Atualmente, segundo o governo  Atualmente, segundo o governo estaduaestadua l, a Grandl, a Grande São Pae São Pa ulo está ulo está no nível 2 - Alerta no nível 2 - Alerta porque os porque os reservatórreservatórios aindaios ainda
estão com níveis baixos. O secretário de Recursos Hídricos garante, no entanto, que todas as medidas necessárias paraestão com níveis baixos. O secretário de Recursos Hídricos garante, no entanto, que todas as medidas necessárias para
essa situação já essa situação já foram tomadas.foram tomadas.

 “O Cantareira  “O Cantareira ainda estainda est á no á no volume mvolume mortoorto . O Alto Tietê está . O Alto Tietê está com 15% da com 15% da capacapa cidade. Entrcidade. Entretantoetanto , nós est, nós estamos noamos no
processo de redução de pressão a processo de redução de pressão a noite, noite, e assim por diante. Essa é uma carae assim por diante. Essa é uma cara cterística de redução na demanda quando acterística de redução na demanda quando a
perspectiva de oferta ainda é baixa. Porém não está ainda em uma situação tão complicada que você não consiga o nívelperspectiva de oferta ainda é baixa. Porém não está ainda em uma situação tão complicada que você não consiga o nível
dos reservatórios estáveis", completou.dos reservatórios estáveis", completou.

  NíveNíveis is e e açõesações

NÍVEL 1 - ATENÇÃO: deverá ser adotado quando houver sinais de estiagem prolongada, quando então passa a existirNÍVEL 1 - ATENÇÃO: deverá ser adotado quando houver sinais de estiagem prolongada, quando então passa a existir
uma situação de risco elevado de não ser atendida a demanda de água.uma situação de risco elevado de não ser atendida a demanda de água.

NÍVEL 2 - ALERTA: será adotado quando a situação dos sistemas de abastecimento chegar a níveis críticos, podendoNÍVEL 2 - ALERTA: será adotado quando a situação dos sistemas de abastecimento chegar a níveis críticos, podendo
comprometer a curto prazo o atendimento à demanda de abastecimento de água. O risco de não atendimento é elevado.comprometer a curto prazo o atendimento à demanda de abastecimento de água. O risco de não atendimento é elevado.

 “Isso quer  “Isso quer dizer que, mesmo se você estiver fazendo tdizer que, mesmo se você estiver fazendo t udo issudo iss o e o nível dos o e o nível dos reservatórios reservatórios continuar continuar caindo, aí caindo, aí seriaseria
necessário acionar o nível de emergência. Porque seria necessário não só reduzir a pressão mas cortar água mesmo, paranecessário acionar o nível de emergência. Porque seria necessário não só reduzir a pressão mas cortar água mesmo, para
que a gente não ficasse dependendo só da água do rio", explicou o secretário de Recursos Hídricos, Benedito Braga.que a gente não ficasse dependendo só da água do rio", explicou o secretário de Recursos Hídricos, Benedito Braga.

  NÍVNÍVEL 3 EL 3 - EMERGÊNCI- EMERGÊNCIA: A: será adotaserá adota do quando for edo quando for eminente minente o não atendimeo não atendimento da demanda, nto da demanda, uma vuma vez que ez que um um ou maisou mais
sistemas de abastecimento estejam sob elevado risco de esvaziamento crítico, comprometendo o abastecimento de partesistemas de abastecimento estejam sob elevado risco de esvaziamento crítico, comprometendo o abastecimento de parte
da população com grau de severidade significativo.da população com grau de severidade significativo.

Neste nível (emergência) serão feitos cortes sistemáticos no abastecimento de água de modo a evitar o colapso total deNeste nível (emergência) serão feitos cortes sistemáticos no abastecimento de água de modo a evitar o colapso total de
um ou mais sistemas produtores de água potável. Em caso de emergência, quando a possibilidade do rodízio existe, o planoum ou mais sistemas produtores de água potável. Em caso de emergência, quando a possibilidade do rodízio existe, o plano
prevê ações como a restrição de água potável para atividades industriais de grande impacto e atividades de irrigação.prevê ações como a restrição de água potável para atividades industriais de grande impacto e atividades de irrigação.

Caberá à Sabesp, à Secretaria de Recursos Hídricos e às prefeituras a operação de abastecimento em pontosCaberá à Sabesp, à Secretaria de Recursos Hídricos e às prefeituras a operação de abastecimento em pontos
prioritários e a requisição, se neprioritários e a requisição, se ne cessário, de poços outorgados pacessário, de poços outorgados pa ra a ra a distribuidistribuição de água ção de água à população em pontos deà população em pontos de
apoio. apoio. [...[...].].

Retirado e adaptado de: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/11/ governo-de-sp-apresenta-plano-contra-crise-hidrica-com-5-meses-

de -atraso.html. Acesso em: 09 dez. 2015.

No excerto “[...] O secretário de Recursos Hídricos garante, no entanto, que todas as medidasNo excerto “[...] O secretário de Recursos Hídricos garante, no entanto, que todas as medidas
necessárias para essa situação já foram tomadas [...]", a expressão em destaque énecessárias para essa situação já foram tomadas [...]", a expressão em destaque é

BETA



 

d)  um pronome indefinido equivalendo a “que coisa".

e)  uma conjunção integrante que introduz uma oração subordinada substantiva objetiva indireta.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Advogado

a)  Tem como núcleo do predicado o verbo “é".

b)  Apresenta um predicado verbal.

c)  Não apresenta predicado.

d)  Apresenta um predicado verbo-nominal.

e)  Apresenta um predicado nominal.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Advogado

a)  assim.

b)  por isso.

c)  entretanto.

d)  desse modo.

e)  mas.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Advogado

a)  O sujeito da oração é somente “operação".

b)  O sujeito da oração possui dois núcleos: “operação" e “requisição".

c)  O sujeito da oração é “Sabesp", “Secretaria de Recursos Hídricos" e “Prefeituras".

d)  O sujeito da oração possui um núcleo: “abastecimento".

e)  O sujeito da oração é somente “requisição".

42  Q603997  Português

Em relação ao excerto “[...] O risco de não atendimento é elevado [...]", assinale a alternativaEm relação ao excerto “[...] O risco de não atendimento é elevado [...]", assinale a alternativa
correta.correta.

43  Q603998  Português

Em “[...] O secretário de Recursos Hídricos garante, no entanto, que todas as medidas necessáriasEm “[...] O secretário de Recursos Hídricos garante, no entanto, que todas as medidas necessárias
para essa situação já foram tomadas [...]", a expressão em destaque pode ser substituída,para essa situação já foram tomadas [...]", a expressão em destaque pode ser substituída,
permanecendo no mesmo lugar, sem alteração de sentido, porpermanecendo no mesmo lugar, sem alteração de sentido, por

44  Q603999  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta em relação ao tiva correta em relação ao excexcerto “[.erto “[...] ..] CaberCaberá à á à Sabesp, à Sabesp, à SecreSecretaria de Recursostaria de Recursos

Hídricos e às prefeituras a operação de abastecimento em pontos prioritários e a requisição, seHídricos e às prefeituras a operação de abastecimento em pontos prioritários e a requisição, senecessário, de poços outorgados para a distribuição de água à população em pontos de apoionecessário, de poços outorgados para a distribuição de água à população em pontos de apoio
[...]".[...]".



 

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Advogado

a)  chuchu - berinjela.

b)  mecher - jiló.

c)  chuchu - giló.

d)  xuxu - beringela.

e)

 mexer - beringela.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Assistente
 Administrativo

45  Q604000
Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta em relação à tiva correta em relação à ortografia.ortografia.

46  Q605988  Português

  Campinas Campinas tem tem alerta alerta após após 10 10 casocaso s s de de microcefaliamicrocefalia

Por Inaê Miranda – publicado em 05/12/2015Por Inaê Miranda – publicado em 05/12/2015

  O O número número de de casos de mcasos de microcefalia registrados em icrocefalia registrados em Campinas chegou Campinas chegou a dez, a dez, segundo informou segundo informou na última na última sexta-sexta- feira feira (4)(4)
a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), Brigina Kemp. Todos os bebês nasceram em Campinas, masa diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), Brigina Kemp. Todos os bebês nasceram em Campinas, mas
três deles são de mães moradoras de Sumaré.três deles são de mães moradoras de Sumaré.

Uma criança nasceu no mês de outubro, a segunda no dia 3 de novembro e as outras oito nasceram nos últimos dias —Uma criança nasceu no mês de outubro, a segunda no dia 3 de novembro e as outras oito nasceram nos últimos dias —
do final de novembro até ontem. A média anual da doença até 2014 era de um registro, o que torna os casos recentes umado final de novembro até ontem. A média anual da doença até 2014 era de um registro, o que torna os casos recentes uma
preocupação para os Serviços de Saúde da cidade. O município apura a relação dos casos com o zika vírus.preocupação para os Serviços de Saúde da cidade. O município apura a relação dos casos com o zika vírus.

No último sábado, o Ministério da Saúde confirmou a relação entre o zika vírus e o surto de microcefalia na regiãoNo último sábado, o Ministério da Saúde confirmou a relação entre o zika vírus e o surto de microcefalia na regiãoNordeste do País. Até esta data, foram notificados 1.248 casos suspeitos, identificados em 311 municípios de 14 unidadesNordeste do País. Até esta data, foram notificados 1.248 casos suspeitos, identificados em 311 municípios de 14 unidades
da federação. Até então, São Paulo não figurava nesta lista e os únicos dois casos registrados ocorreram em Sumaré e Sãoda federação. Até então, São Paulo não figurava nesta lista e os únicos dois casos registrados ocorreram em Sumaré e São
José do Rio Preto. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o vírus pode ter ocorrido na cidade sem que as autoridadesJosé do Rio Preto. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o vírus pode ter ocorrido na cidade sem que as autoridades
tenham cotenham co nhecimenhecimento.nto.

Segundo Brigina, Campinas está contabilizando os casos dos três residentes de Sumaré porque os bebês nasceram naSegundo Brigina, Campinas está contabilizando os casos dos três residentes de Sumaré porque os bebês nasceram na
cidade. “A gente notifica, avisando que é de outro município e esse município também é informado. As investigações iniciaiscidade. “A gente notifica, avisando que é de outro município e esse município também é informado. As investigações iniciais
ocorrem aqui e, na hora que a criança tem alta, a investigação tem continuidade na cidade onde ela reside", explicou.ocorrem aqui e, na hora que a criança tem alta, a investigação tem continuidade na cidade onde ela reside", explicou.

Ela informou que as crianças nasceram nas redes pública e privada, sendo que a maior parte foi na Maternidade deEla informou que as crianças nasceram nas redes pública e privada, sendo que a maior parte foi na Maternidade de
Campinas. “Quase todos", disse. Uma das mães é moradora de rua e usuária de crack. “Mas todos os dez permanecem sobCampinas. “Quase todos", disse. Uma das mães é moradora de rua e usuária de crack. “Mas todos os dez permanecem sob
investigação para o zika. Não confirmamos nenhum até agora, mas também não descartamos."investigação para o zika. Não confirmamos nenhum até agora, mas também não descartamos."

 A diretora  A diretora do Devisa acdo Devisa ac rescentou que arescentou que a s mães ests mães est ão rão recebeecebendo tndo toda oda a aa a ssistssistência necessáriaência necessária . “Se alguma mãe não t. “Se alguma mãe não t emem
condição de fazer a tomografia, nós estamos fazendo."condição de fazer a tomografia, nós estamos fazendo."

Campinas tinha um caso de microcefalia por ano, entre 2010 a 2014, causada por infecção congênita. Sendo que emCampinas tinha um caso de microcefalia por ano, entre 2010 a 2014, causada por infecção congênita. Sendo que em
2011 foram registrados quatro casos de microcefalia por infecção congênita. “Mas a gente acredita que esse era um2011 foram registrados quatro casos de microcefalia por infecção congênita. “Mas a gente acredita que esse era um
número subnotificado. Agora todos estão bem sensibilizados para fazer as notificações", disse.número subnotificado. Agora todos estão bem sensibilizados para fazer as notificações", disse.

  Segundo BSegundo Brigina, rigina, esse esse aumento da aumento da notificaçãnotificaçã o pode o pode estar relacionado com estar relacionado com o aleo alerta que rta que foi foi dado pelo dado pelo Ministério daMinistério da
Saúde.Saúde.

  MúltiplMúltiplas as causascausas

  A A microcefalia não microcefalia não é é uma doença uma doença nova. Trata-nova. Trata- se de se de uma muma malformação congênitaalformação congênita , , em em que o que o cérebro não se cérebro não se desenvolve desenvolve dede
maneira adequada. “É quando você mede a cabeça e vê que está menor do que deveria ser para a idade gestacional em quemaneira adequada. “É quando você mede a cabeça e vê que está menor do que deveria ser para a idade gestacional em que
o bebê nasceu", explicou Brigina.o bebê nasceu", explicou Brigina.

 A especialista escla A especialista escla rece que a microcefalia prece que a microcefalia pode ser efeito de uma sode ser efeito de uma s érie de fatores dérie de fatores de diferentes srcens. “Microcefaliae diferentes srcens. “Microcefalia
não significa zika vírus. É importante dizer isso para as pessoas não relacionarem imediatamente esses 10 casos denão significa zika vírus. É importante dizer isso para as pessoas não relacionarem imediatamente esses 10 casos de
Campinas ao vírus", diz.Campinas ao vírus", diz.

  As As causacausa s, s, segundo esegundo ela, la, em em geral são geral são o uso o uso de de drogadroga s, s, medicamemedicamentos, cigarro, tabagismo, ntos, cigarro, tabagismo, bebida, bebida, tratra umatismo, umatismo, faltafalta
de irrigação adequada da de irrigação adequada da cabeça do bebê durante a gestação, contato cabeça do bebê durante a gestação, contato com radiação, fatores genécom radiação, fatores gené ticos e uma série deticos e uma série de
vírus ou outros agentes infecciosos, chamados de infecção congênita.vírus ou outros agentes infecciosos, chamados de infecção congênita.



 

a)  Texto narrativo.

b)  Texto dissertativo.

c)  Texto descritivo.

d)  Texto informativo.

e)  Texto injuntivo.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Assistente
 Administrativo

a)  O texto aborda principalmente o aumento do número de casos notificados de pessoas com zika vírus

em Campinas.

b)  O texto aborda principalmente o aumento no número de notificações de bebês nascidos com

microcefalia em Campinas.

c)  O texto aborda principalmente as causas da microcefalia em bebês nascidos em Campinas.

d)  O texto aborda principalmente as doenças transmitidas pelo mosquito  Aedes aegypti.

e)  O texto aborda principalmente a relação da microcefalia com o zika vírus.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Assistente
 Administrativo

a)  A microcefalia é uma malformação congênita advinda de fatores de srcem diversa.

b)  A microcefalia é uma malformação congênita advinda da infecção pelo zika vírus.

c)  A microcefalia é uma malformação congênita advinda apenas de fatores genéticos.

  Segundo BSegundo Brigina, rigina, o que o que tem tem causacausa do a do a microcefalia microcefalia nas crianças é nas crianças é o que o que está em está em questãoquestão . . “As “As notificações chegaramnotificações chegaram
para a gente e agora vamos investigar." De acordo com ela, a investigação consiste num exame de tomografia sempara a gente e agora vamos investigar." De acordo com ela, a investigação consiste num exame de tomografia sem
contraste, exames no sangue, na urina e no líquor, que é um líquido do sistema nervoso da coluna.contraste, exames no sangue, na urina e no líquor, que é um líquido do sistema nervoso da coluna.

 As tomogr As tomografias estafias est ão são s endo feitas em Campinas, mas endo feitas em Campinas, mas os exaos exa mes estão smes estão s endo conduzendo conduzidos pidos pelo Institutelo Instituto Adolfo Lutz, nao Adolfo Lutz, na
Capital. “Vai para o Lutz porque toda doença sob vigilância e de importância para saúde pública a gente tem que fazer numCapital. “Vai para o Lutz porque toda doença sob vigilância e de importância para saúde pública a gente tem que fazer num
laboratório de referência de saúde pública."laboratório de referência de saúde pública."

 Vírus Vírus

  Segundo as Segundo as secretarsecretarias eias estasta dual e dual e municipal municipal de de Saúde, Saúde, o vo vírus zika írus zika não está circulando não está circulando em em São Paulo. São Paulo. Brigina,Brigina,
entretanto, não descarta que ele tenha entrado no Estado e se mantém despercebido. “Só posso dizer que tem umaentretanto, não descarta que ele tenha entrado no Estado e se mantém despercebido. “Só posso dizer que tem uma
possibilidade. E porque digo que tem uma possibilidade? Porque o vírus circulou amplamente no Norte e Nordeste, tem umpossibilidade. E porque digo que tem uma possibilidade? Porque o vírus circulou amplamente no Norte e Nordeste, tem um
percentual de casos que não apresentam sintomas, e porque é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti."percentual de casos que não apresentam sintomas, e porque é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti."

  Desde Desde junho, junho, Campinas organizou cinco Campinas organizou cinco unidades sentinelunidades sentinelas na as na tentattentat iva iva de de detecção precoce detecção precoce do zika vdo zika vírus. írus. “A “A gente gente sese

organizou para tentar detectar, mas isso não me dá garantia de dizer que não teve. As pessoas circulam e viajam muitoorganizou para tentar detectar, mas isso não me dá garantia de dizer que não teve. As pessoas circulam e viajam muitohoje em dia pelo País."hoje em dia pelo País."

(Fonte: http://correio.rac.com.br/_conteudo/2015/12/campinas_e_rm-c/402739-campinas-tem-alerta-apos-dez-casos-de-microcefalia.html)

Qual é a tipologia do texto “Campinas tem alerta após 10 casos de microcefalia"?Qual é a tipologia do texto “Campinas tem alerta após 10 casos de microcefalia"?

47  Q605989

 Português

Qual é o assunto central abordado pelo texto?Qual é o assunto central abordado pelo texto?

48  Q605990  Português

De acordo com o texto, o que podemos afirmar a respeito da microcefalia?De acordo com o texto, o que podemos afirmar a respeito da microcefalia?



 

d)  A causa da microcefalia é confirmada pela medida menor da cabeça do bebê.

e)  A causa da microcefalia é confirmada pelo exame de zika vírus feito na mãe da criança.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Assistente
 Administrativo

a)  O zika vírus é a causa da microcefalia nas crianças nascidas em Campinas.

b)  O zika vírus provoca microcefalia em todos os infectados.

c)  As unidades sentinelas de Campinas ainda não detectaram o zika vírus na cidade.

d)  As unidades sentinelas de Campinas suspeitam que o zika vírus veio de Sumaré.

e)  Não há nenhuma possibilidade de que o zika vírus circule em Campinas.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Assistente
 Administrativo

a)  “a gente".

b)  “esse município ".

c)  “a criança".

d)  “a investigação"

e)  “na cidade".

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Assistente
 Administrativo

a)  Verbo intransitivo.

b)  Verbo de ligação.

c)  Verbo bitransitivo.

d)  Verbo transitivo direto.

e)  Verbo transitivo indireto.

49  Q605991  Português Interpretação de Textos

O que podemos inferir sobre o zika vírus, conforme os dados apresentados pelo texto?O que podemos inferir sobre o zika vírus, conforme os dados apresentados pelo texto?

50  Q605992  Português

Na oração “As investigações iniciais ocorrem aqui e, na hora que a criança tem alta, a investigaçãoNa oração “As investigações iniciais ocorrem aqui e, na hora que a criança tem alta, a investigação
tem continuidade na cidade onde ela reside", o pronome pessoal “ela" funciona como elementotem continuidade na cidade onde ela reside", o pronome pessoal “ela" funciona como elemento
coesivo, retomando o sintagmacoesivo, retomando o sintagma

51  Q605993  Português

Na oração “O município apura a relação dos casos com o zika vírus.", podemos classificar o verboNa oração “O município apura a relação dos casos com o zika vírus.", podemos classificar o verbo

 “apurar “apurar" com" comoo



 

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Assistente
 Administrativo

a)  partícula apassivadora.

b)  partícula de realce.

c)  conjunção subordinativa.

d)  pronome indefinido.

e)  pronome pessoal reflexivo.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Assistente
 Administrativo

a)  Predicado nominal.

b)  Predicado verbal.

c)  Predicado verbo nominal.

d)  Predicativo do sujeito.

e)  Predicativo do objeto.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Assistente
 Administrativo

a)  Presente do indicativo e presente do indicativo.

b)  Presente do indic ativo e futuro do presente do indic ativo.

c)  Presente do subjuntivo e presente do subjuntivo.

d)  Futuro do presente e imperativo afirmativo.

e)  Futuro do subjuntivo e imperativo afirmativo.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Assistente
 Administrativo

52  Q605994
Português

No excerto “(...) o cérebro não se desenvolve de maneira adequada.", o “se" funciona comoNo excerto “(...) o cérebro não se desenvolve de maneira adequada.", o “se" funciona como

53  Q605995  Português

Qual é o tipo de predicado da oração “A microcefalia não é uma doença nova."?Qual é o tipo de predicado da oração “A microcefalia não é uma doença nova."?

54  Q605996  Português

Na oração “As pessoas circulam e viajam muito hoje em dia pelo País", os verbos “circular" eNa oração “As pessoas circulam e viajam muito hoje em dia pelo País", os verbos “circular" e
 “viaja “viajar" estão, respectivar" estão, respectivamente, empregados mente, empregados em quem quais tempos ais tempos verbaisverbais??

55  Q605997  Português Sintaxe

Observe o excerto: “Todos os bebês nasceram em Campinas, mas três deles são de mães moradorasObserve o excerto: “Todos os bebês nasceram em Campinas, mas três deles são de mães moradoras
de Sumaré." Como é classificada a oração iniciada pela conjunção “mas"?de Sumaré." Como é classificada a oração iniciada pela conjunção “mas"?



 

a)  Oração coordenada sindética aditiva.

b)  Oração coordenada sindética adversativa.

c)  Oração coordenada sindética alternativa.

d)  Oração coordenada sindética conclusiva.

e)  Oração coordenada sindética explicativa.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Técnico de Laboratório

56  Q606038  Português

  “Esta “Esta mos Enlouquecendo Nossmos Enlouquecendo Noss as Criaas Cria nças!nças!

Estímulos Demais... Concentração de Menos"Estímulos Demais... Concentração de Menos"

31 Maio 2015 em Bem-Estar, filhos31 Maio 2015 em Bem-Estar, filhos

  ViveVivemos temmos tempos frenéticos. pos frenéticos. A A cada década que cada década que passpass a o a o modo de modo de vida de vida de 10 anos atrás parece f10 anos atrás parece ficar mais icar mais distadista nte: 10nte: 10
anos viraram 30, e logo teremos a sensação de ter se passado 50 anos a cada 5. E o mundo infantil foi atingido em cheioanos viraram 30, e logo teremos a sensação de ter se passado 50 anos a cada 5. E o mundo infantil foi atingido em cheio
por essas mudanças: já não se educa (ou brinca, alimenta, veste, entretêm, cuida, consola, protege, ampara e satisfaz)por essas mudanças: já não se educa (ou brinca, alimenta, veste, entretêm, cuida, consola, protege, ampara e satisfaz)
crianças como antigamente!crianças como antigamente!

  O O iPad, por iPad, por exemplo, exemplo, já é já é companheiro imcompanheiro imprescindível prescindível nas refeinas refeições de ções de milhares milhares de crianças. Em de crianças. Em muitas casas a(smuitas casas a(s ) TV(s)) TV(s)
fica(m) ligada(s) o tempo todo na programação infantil – naqueles canais cujo volume aumenta consideravelmentefica(m) ligada(s) o tempo todo na programação infantil – naqueles canais cujo volume aumenta consideravelmente
durante os comerciais – mesmo quando elas estão comendo com o iPad à mesa.durante os comerciais – mesmo quando elas estão comendo com o iPad à mesa.

Muitas e muitas crianças têm atividades extracurriculares pelo menos três vezes por semana, algumas somam mais deMuitas e muitas crianças têm atividades extracurriculares pelo menos três vezes por semana, algumas somam mais de
50 horas semanais de atividades, entre escola, cursos, esportes e reforços escolares.50 horas semanais de atividades, entre escola, cursos, esportes e reforços escolares.

Existe em quase todas as Existe em quase todas as casas casas uma profusão de brinqueuma profusão de brinque dos, aparelhos, redos, aparelhos, re cursos e pessoas cursos e pessoas disponívdisponíveis o tempo todoeis o tempo todo
para garantir que a criança “aprenda coisas" e não “morra de tédio". As pré- escolas têm o mesmo método de ensino dospara garantir que a criança “aprenda coisas" e não “morra de tédio". As pré- escolas têm o mesmo método de ensino dos
cursos pré-vestibulares.cursos pré-vestibulares.

Tudo está sendo feito para que, no final, possamos ocupar, aproveitar, espremer, sugar, potencializar, otimizar e,Tudo está sendo feito para que, no final, possamos ocupar, aproveitar, espremer, sugar, potencializar, otimizar e,
finalfinalmemente, capitalinte, capitalizar zar todo todo o tempo disponíveo tempo disponíve l para l para impor às nossimpor às noss as crianças as crianças uma preparação pruma preparação pr aticamenaticamente milte militar,itar,
visando seu “sucesso". O ar nas casas onde essa preocupação é latente chega a ser denso, tamanha a pressão que asvisando seu “sucesso". O ar nas casas onde essa preocupação é latente chega a ser denso, tamanha a pressão que as
crianças sofrem por desenvolver uma boa competitividade.crianças sofrem por desenvolver uma boa competitividade. Porém, o excesso de estímulos sonoros, visuais, físicos ePorém, o excesso de estímulos sonoros, visuais, físicos e

informativos impedem que a criança organize seus pensamentos e atitudes, de verdade: fica tudo muito confuso einformativos impedem que a criança organize seus pensamentos e atitudes, de verdade: fica tudo muito confuso e

nebuloso, e as próprias informações se misturam fazendo com que a criança mal saiba descrever o que acabou de ouvir, vernebuloso, e as próprias informações se misturam fazendo com que a criança mal saiba descrever o que acabou de ouvir, ver

ou fazerou fazer..

 Alé Além disso, am disso, a ptidões qptidões que devem seue devem ser estimuladar estimulada s ests estão são s endo deixadaendo deixada s de lads de lado: Criançao: Criança s não s não sabem conversarsabem conversar. Não. Não
olham nos olhos de seus interlocutores. Não conseguem focar em uma brincadeira ou atividade de cada vez (na verdade aolham nos olhos de seus interlocutores. Não conseguem focar em uma brincadeira ou atividade de cada vez (na verdade a
maioria sequer sabe brincar sem a orientação de um adulto!). Não conseguem ler um livro, por menor que seja. Não aceitammaioria sequer sabe brincar sem a orientação de um adulto!). Não conseguem ler um livro, por menor que seja. Não aceitam
regras. Não sabem o que é autoridade. Pior e principalmente: não sabem esperar.regras. Não sabem o que é autoridade. Pior e principalmente: não sabem esperar.

  TodaToda s essas qualidades são fundames essas qualidades são fundamentais na construçãntais na construçã o de o de um um ser humser humano íntegro, ano íntegro, independente independente e e pleno, pleno, e e devem devem serser
aprendidas em casa, em suas rotinas.aprendidas em casa, em suas rotinas.

  Precisamos pausar. Parar e Precisamos pausar. Parar e olhar em olhar em volta. Cvolta. Colocar a mão olocar a mão na consciência, na consciência, tirá-tirá- la um la um pouco da carteira, do pouco da carteira, do telefone telefone e e dodo
volante: estamos enlouquecendo nossas crianças, e as estamos impedindo de entender e saber lidar com seus tempos, seusvolante: estamos enlouquecendo nossas crianças, e as estamos impedindo de entender e saber lidar com seus tempos, seus
desejos, suas qualidades e talentos.desejos, suas qualidades e talentos. Estamos roubando o tempo precioso que nossos filhos tanto precisam para processarEstamos roubando o tempo precioso que nossos filhos tanto precisam para processar

a quantidade enorme de informações e estímulos que nós e o mundo estamos lhes dandoa quantidade enorme de informações e estímulos que nós e o mundo estamos lhes dando..

Calma, gente. Muita calma. Não corramos para cima da criança com um iPad na mão a cada vez que ela reclama ouCalma, gente. Muita calma. Não corramos para cima da criança com um iPad na mão a cada vez que ela reclama ou
achamos que ela está sofrendo de “tédio". Não obriguemos a babá a ter um repertório mágico, que nem mesmo palhaçosachamos que ela está sofrendo de “tédio". Não obriguemos a babá a ter um repertório mágico, que nem mesmo palhaços
profissionaiprofissionais ts t êmêm, para , para manter a criança manter a criança entretientretida o da o tempo todo.tempo todo. O “tédio" nada mais é que a oportunidade de estarmos emO “tédio" nada mais é que a oportunidade de estarmos em

contato conosco, de estimular o pensamento, a fantasia e a concentraçãocontato conosco, de estimular o pensamento, a fantasia e a concentração..

Sugiro que leiamos todos, pais ou não, “O Ócio Criativo" de Domenico di Masi, para que entendamos a importância doSugiro que leiamos todos, pais ou não, “O Ócio Criativo" de Domenico di Masi, para que entendamos a importância do
uso consciente do nosso tempo.uso consciente do nosso tempo.

E já que resvalamos o assunto para a leitura: nossas crianças não lêem mais. Muitos livros infantis estão disponíveisE já que resvalamos o assunto para a leitura: nossas crianças não lêem mais. Muitos livros infantis estão disponíveis
para tpara t ablets e iPads, cujablets e iPads, cuj a resposta a resposta é imé imediata ao menor estímuediata ao menor estímu lo e descaracteriza a principal função do livro: parar palo e descaracteriza a principal função do livro: parar pa rara
ler, para fazer a mente respirar, aprender a juntar uma palavra com outra, paulatinamente formando frases e sentenças, e,ler, para fazer a mente respirar, aprender a juntar uma palavra com outra, paulatinamente formando frases e sentenças, e,
finalmente, concluir um raciocínio ou uma estória.finalmente, concluir um raciocínio ou uma estória.

Cerquem suas crianças de livros e leiam com elas, por amor. Deixem que se esparramem em almofadas e façam suaCerquem suas crianças de livros e leiam com elas, por amor. Deixem que se esparramem em almofadas e façam sua



 

a)  O texto defende a ideia de que o iPad e a programação infantil incessante são ótimos estímulos

sensoriais para educar as crianças na atualidade.

b)  O texto defende a ideia de que as crianças da atualidade precisam ocupar todo o seu tempo livre com

atividades extracurriculares, visando o sucesso no futuro.

c)  O texto defende a ideia de que as crianças da atualidade recebem muitos estímulos sensoriais, mas

pouca atenção e tempo suficiente para aprender a lidar com tanto estímulo.

d)  O texto defende a ideia de que as crianças da atualidade precisam de mais atividades extracurricularese brinquedos porque se sentem muito entediadas.

e)  O texto defende a ideia de que os pais da atualidade estimulam cada vez mais a imaginação de suas

crianças.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Técnico de Laboratório

a)  Esse excesso de estímulos faz que a criança seja mais obediente e respeite mais as regras impostas

pelos adultos.

b)  Esse excesso de estímulos faz que a criança se prepare para o futuro de forma mais eficiente.

c)  Esse excesso de estímulos faz que a criança tenha mais facilidade em organizar seu pensamento e suasatitudes.

d)  Esse excesso de estímulos faz que a criança tenha dificuldades em organizar seu pensamento e sua

conduta.

e)  Esse excesso de estímulos faz que a criança tenha mais imaginação e saiba aproveitar melhor o seu

tempo.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Técnico de Laboratório

a)  Relatório Científico.

b)  Artigo de opinião.

c)  Debate.

d)  Charge.

e)  Carta.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Técnico de Laboratório

imagiimaginação nação voar!voar!

(Fonte: http://www.saudecuriosa.com.br/estamos-enlouquecendo-nossas-criancas-estimulos-demais-concentracao-de-(Fonte: http://www.saudecuriosa.com.br/estamos-enlouquecendo-nossas-criancas-estimulos-demais-concentracao-de-
menos/)menos/)

Qual é a ideia central defendida pelo texto “Estamos Enlouquecendo Nossas Crianças! EstímulosQual é a ideia central defendida pelo texto “Estamos Enlouquecendo Nossas Crianças! Estímulos
Demais... Concentração de Menos"?Demais... Concentração de Menos"?

57  Q606039  Português

De acordo com o texto, o que o excesso de estímulos sensoriais ocasiona nas crianças?De acordo com o texto, o que o excesso de estímulos sensoriais ocasiona nas crianças?

58  Q606040  Português

Qual é o gênero textual que mais se adequa ao texto “Estamos Enlouquecendo Nossas Crianças!Qual é o gênero textual que mais se adequa ao texto “Estamos Enlouquecendo Nossas Crianças!
Estímulos Demais... Concentração de Menos"?Estímulos Demais... Concentração de Menos"?

59  Q606041  Português



 

a)  Seria todas as crianças da atualidade.

b)  Seria os pais e/ou cuidadores das crianças.

c)  Seria somente os professores e/ou educadores das crianças.

d)  Seria as pessoas que comercializam produtos infantis.

e)  Seria apenas crianças que usam iPads.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Técnico de Laboratório

a)  Silepse de pessoa.

b)  Perífrase.

c)  Elipse.

d)  Pleonasmo.

e)  Eufemismo.

O texto se apresenta, quase integralmente, na primeira pessoa do plural. Quem seria o “nós" aoO texto se apresenta, quase integralmente, na primeira pessoa do plural. Quem seria o “nós" ao
qual o texto se refere?qual o texto se refere?

60  Q606042  Português

Nas frases: “Vivemos tempos frenéticos", “Precisamos pausar", entre outras, podemos observar qualNas frases: “Vivemos tempos frenéticos", “Precisamos pausar", entre outras, podemos observar qual
figura de linguagem?figura de linguagem?

Respostas 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50: 51: 52: 53: 54: 55:

56: 57: 58: 59: 60:

←  1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 39 40 →



 

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Técnico de Laboratório

a)  O sintagma “três vezes por semana" é o predicativo do sujeito da oração.

b)  O sujeito da oração é o sintagma “atividades extracurriculares".

61  Q606044  Português

  “Esta “Esta mos Enlouquecendo Nossmos Enlouquecendo Noss as Criaas Cria nças!nças!

Estímulos Demais... Concentração de Menos"Estímulos Demais... Concentração de Menos"

31 Maio 2015 em Bem-Estar, filhos31 Maio 2015 em Bem-Estar, filhos

  ViveVivemos temmos tempos frenéticos. pos frenéticos. A A cada década que cada década que passpass a o a o modo de modo de vida de vida de 10 anos atrás parece f10 anos atrás parece ficar mais icar mais distadista nte: 10nte: 10
anos viraram 30, e logo teremos a sensação de ter se passado 50 anos a cada 5. E o mundo infantil foi atingido em cheioanos viraram 30, e logo teremos a sensação de ter se passado 50 anos a cada 5. E o mundo infantil foi atingido em cheio
por essas mudanças: já não se educa (ou brinca, alimenta, veste, entretêm, cuida, consola, protege, ampara e satisfaz)por essas mudanças: já não se educa (ou brinca, alimenta, veste, entretêm, cuida, consola, protege, ampara e satisfaz)
crianças como antigamente!crianças como antigamente!

  O O iPad, por iPad, por exemplo, exemplo, já é já é companheiro imcompanheiro imprescindível prescindível nas refeinas refeições de ções de milhares milhares de crianças. Em de crianças. Em muitas casas a(smuitas casas a(s ) TV(s)) TV(s)

fica(m) ligada(s) o tempo todo na programação infantil – naqueles canais cujo volume aumenta consideravelmentefica(m) ligada(s) o tempo todo na programação infantil – naqueles canais cujo volume aumenta consideravelmentedurante os comerciais – mesmo quando elas estão comendo com o iPad à mesa.durante os comerciais – mesmo quando elas estão comendo com o iPad à mesa.

Muitas e muitas crianças têm atividades extracurriculares pelo menos três vezes por semana, algumas somam mais deMuitas e muitas crianças têm atividades extracurriculares pelo menos três vezes por semana, algumas somam mais de
50 horas semanais de atividades, entre escola, cursos, esportes e reforços escolares.50 horas semanais de atividades, entre escola, cursos, esportes e reforços escolares.

Existe em quase todas as Existe em quase todas as casas casas uma profusão de brinqueuma profusão de brinque dos, aparelhos, redos, aparelhos, re cursos e pessoas cursos e pessoas disponívdisponíveis o tempo todoeis o tempo todo
para garantir que a criança “aprenda coisas" e não “morra de tédio". As pré- escolas têm o mesmo método de ensino dospara garantir que a criança “aprenda coisas" e não “morra de tédio". As pré- escolas têm o mesmo método de ensino dos
cursos pré-vestibulares.cursos pré-vestibulares.

Tudo está sendo feito para que, no final, possamos ocupar, aproveitar, espremer, sugar, potencializar, otimizar e,Tudo está sendo feito para que, no final, possamos ocupar, aproveitar, espremer, sugar, potencializar, otimizar e,
finalfinalmemente, capitalinte, capitalizar zar todo todo o tempo disponíveo tempo disponíve l para l para impor às nossimpor às noss as crianças as crianças uma preparação pruma preparação pr aticamenaticamente milte militar,itar,
visando seu “sucesso". O ar nas casas onde essa preocupação é latente chega a ser denso, tamanha a pressão que asvisando seu “sucesso". O ar nas casas onde essa preocupação é latente chega a ser denso, tamanha a pressão que as
crianças sofrem por desenvolver uma boa competitividade.crianças sofrem por desenvolver uma boa competitividade. Porém, o excesso de estímulos sonoros, visuais, físicos ePorém, o excesso de estímulos sonoros, visuais, físicos e

informativos impedem que a criança organize seus pensamentos e atitudes, de verdade: fica tudo muito confuso einformativos impedem que a criança organize seus pensamentos e atitudes, de verdade: fica tudo muito confuso e

nebuloso, e as próprias informações se misturam fazendo com que a criança mal saiba descrever o que acabou de ouvir, vernebuloso, e as próprias informações se misturam fazendo com que a criança mal saiba descrever o que acabou de ouvir, ver

ou fazerou fazer..

 Alé Além disso, am disso, a ptidões qptidões que devem seue devem ser estimuladar estimulada s ests estão são s endo deixadaendo deixada s de lads de lado: Criançao: Criança s não s não sabem conversarsabem conversar. Não. Não
olham nos olhos de seus interlocutores. Não conseguem focar em uma brincadeira ou atividade de cada vez (na verdade aolham nos olhos de seus interlocutores. Não conseguem focar em uma brincadeira ou atividade de cada vez (na verdade a
maioria sequer sabe brincar sem a orientação de um adulto!). Não conseguem ler um livro, por menor que seja. Não aceitammaioria sequer sabe brincar sem a orientação de um adulto!). Não conseguem ler um livro, por menor que seja. Não aceitam

regras. Não sabem o que é autoridade. Pior e principalmente: não sabem esperar.regras. Não sabem o que é autoridade. Pior e principalmente: não sabem esperar.

  TodaToda s essas qualidades são fundames essas qualidades são fundamentais na construçãntais na construçã o de o de um um ser humser humano íntegro, ano íntegro, independente independente e e pleno, pleno, e e devem devem serser
aprendidas em casa, em suas rotinas.aprendidas em casa, em suas rotinas.

  Precisamos pausar. Parar e Precisamos pausar. Parar e olhar em olhar em volta. Cvolta. Colocar a mão olocar a mão na consciência, na consciência, tirá-tirá- la um la um pouco da carteira, do pouco da carteira, do telefone telefone e e dodo
volante: estamos enlouquecendo nossas crianças, e as estamos impedindo de entender e saber lidar com seus tempos, seusvolante: estamos enlouquecendo nossas crianças, e as estamos impedindo de entender e saber lidar com seus tempos, seus
desejos, suas qualidades e talentos.desejos, suas qualidades e talentos. Estamos roubando o tempo precioso que nossos filhos tanto precisam para processarEstamos roubando o tempo precioso que nossos filhos tanto precisam para processar

a quantidade enorme de informações e estímulos que nós e o mundo estamos lhes dandoa quantidade enorme de informações e estímulos que nós e o mundo estamos lhes dando..

Calma, gente. Muita calma. Não corramos para cima da criança com um iPad na mão a cada vez que ela reclama ouCalma, gente. Muita calma. Não corramos para cima da criança com um iPad na mão a cada vez que ela reclama ou
achamos que ela está sofrendo de “tédio". Não obriguemos a babá a ter um repertório mágico, que nem mesmo palhaçosachamos que ela está sofrendo de “tédio". Não obriguemos a babá a ter um repertório mágico, que nem mesmo palhaços
profissionaiprofissionais ts t êmêm, para , para manter a criança manter a criança entretientretida o da o tempo todo.tempo todo. O “tédio" nada mais é que a oportunidade de estarmos emO “tédio" nada mais é que a oportunidade de estarmos em

contato conosco, de estimular o pensamento, a fantasia e a concentraçãocontato conosco, de estimular o pensamento, a fantasia e a concentração..

Sugiro que leiamos todos, pais ou não, “O Ócio Criativo" de Domenico di Masi, para que entendamos a importância doSugiro que leiamos todos, pais ou não, “O Ócio Criativo" de Domenico di Masi, para que entendamos a importância do
uso consciente do nosso tempo.uso consciente do nosso tempo.

E já que resvalamos o assunto para a leitura: nossas crianças não lêem mais. Muitos livros infantis estão disponíveisE já que resvalamos o assunto para a leitura: nossas crianças não lêem mais. Muitos livros infantis estão disponíveis
para tpara t ablets e iPads, cujablets e iPads, cuj a resposta a resposta é imé imediata ao menor estímuediata ao menor estímu lo e descaracteriza a principal função do livro: parar palo e descaracteriza a principal função do livro: parar pa rara
ler, para fazer a mente respirar, aprender a juntar uma palavra com outra, paulatinamente formando frases e sentenças, e,ler, para fazer a mente respirar, aprender a juntar uma palavra com outra, paulatinamente formando frases e sentenças, e,
finalmente, concluir um raciocínio ou uma estória.finalmente, concluir um raciocínio ou uma estória.

Cerquem suas crianças de livros e leiam com elas, por amor. Deixem que se esparramem em almofadas e façam suaCerquem suas crianças de livros e leiam com elas, por amor. Deixem que se esparramem em almofadas e façam sua
imagiimaginação nação voar!voar!

(Fonte: http://www.saudecuriosa.com.br/estamos-enlouquecendo-nossas-criancas-estimulos-demais-concentracao-de-(Fonte: http://www.saudecuriosa.com.br/estamos-enlouquecendo-nossas-criancas-estimulos-demais-concentracao-de-
menos/)menos/)

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta em relação à tiva correta em relação à sintaxsintaxe da e da oração: “Muitas e moração: “Muitas e muitas criançauitas crianças têms têm
atividades extra-curriculares pelo menos três vezes por semana".atividades extra-curriculares pelo menos três vezes por semana".

BETA



 

c)  O sintagma “Muitas e muitas crianças" é o predicado da oração.

d)  O sintagma “têm atividades extra-curriculares pelo menos três vezes por semana" é o predicado da
oração.

e)  O predicado da oração é nominal.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Técnico de Laboratório

a)  uma oração subordinada substantiva subjetiva.

b)  uma oração subordinada substantiva objetiva direta.

c)  uma oração subordinada substantiva objetiva indireta.

d)  uma oração subordinada adjetiva restritiva.

e)  uma oração subordinada adjetiva explicativa.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Técnico de Laboratório

a)  um verbo intransitivo.

b)  um verbo transitivo direto.

c)  um verbo transitivo indireto.

d)  um verbo de ligação.

e)  um verbo bitransitivo.

 Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: CASANProva: Técnico de Laboratório

a)  temos uma preposição seguida de dois substantivos femininos singulares.

b)  temos uma preposição, um advérbio e um substantivo masculino singular.

c)  temos um artigo definido feminino singular, um adjetivo feminino singular e um substantivo masculino
singular.

d)  temos um artigo definido feminino singular, um adjetivo feminino singular e um substantivo feminino
singular.

e)  temos um artigo indefinido feminino singular, um adjetivo feminino singular e um substantivo
feminino singular.

62  Q606045  Português

Observe o excerto: “Não obriguemos a babá a ter um repertório mágico, que nem mesmo palhaçosObserve o excerto: “Não obriguemos a babá a ter um repertório mágico, que nem mesmo palhaços
profissionais têm, para manter a criança entretida o tempo todo." A oração destacada é classificadaprofissionais têm, para manter a criança entretida o tempo todo." A oração destacada é classificada

comocomo

63  Q606046  Português

Observe a oração “Não corramos para cima da criança com um iPad na mão (...)". O verbo “correr",Observe a oração “Não corramos para cima da criança com um iPad na mão (...)". O verbo “correr",nesse contexto, énesse contexto, é

64  Q606047  Português

No sintagma “uma boa competitividade", a concordância nominal se dá porqueNo sintagma “uma boa competitividade", a concordância nominal se dá porque



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Cirurgia
Cardiovascular

a)  O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.

b)  O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que
ocorre com a evolução do relacionamento.

c)  O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.

d)  Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma

e assume sua privacidade em nome do amor.
e)  Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum

temor.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Cirurgia
Cardiovascular

65  Q570380  Português Interpretação de Textos

 A CHAVE
Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS
 Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca
na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor.
Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.
 O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova
vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir
embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém
pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.
 Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.
 Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do
mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria
casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um
sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente,
com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do
que uma porta. Abre um novo tempo.
 O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.
 [...]
 Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme, secretamente, ser recusado. Então vê nos
olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse
lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar
cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em
que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos
adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.
 Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.
 [...]
 A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma
bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela

ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra. Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou
uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal.
Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer

 “eu te amo". E, assim como a outra, dispensa “eu também". Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca,
oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas
abre somente uma ilusão.

 Adaptado de ht tp://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

66  Q570381  Português Fonologia

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca,Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca,
oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.", é correto afirmar queoferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.", é correto afirmar que



 

a)  “chave" exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.

b)  “quem" exerce função de sujeito nas orações em que está presente.

c)  “reciproca" é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca".

d)  todos os termos “a" presentes no período são artigos femininos.

e)  “verdadeiramente" é um advérbio que expressa intensidade.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Cirurgia
Cardiovascular

a)  é facultativa.

b)  é obrigatória.

c)  foi utilizada incorretamente.

d)  foi utilizada para atender a regras de concordância.

e)  foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta".

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Cirurgia
Cardiovascular

a)  a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.

b)  a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do
casal.

c)  ocorre uma elipse na segunda oração.

d)  “sombrio" exerce a função de objeto direto.

e)  “exaltação e esperança" são complementos nominais preposicionados.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Cirurgia
Cardiovascular

a)  acentuação gráfica.

b)  ortografia.

c)  regência.

d)  concordância.

67  Q570382  Português Crase

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.", a craseEm “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.", a crase

68  Q570383  Português Interpretação de Textos

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.", éEm relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.", é
correto afirmar quecorreto afirmar que

69  Q570384  Português Fonologia

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.", existeEm “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.", existe
uma inadequação gramatical quanto àuma inadequação gramatical quanto à



 

e)  pontuação.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Cirurgia
Cardiovascular

a)  saudade.

b)  indiferença.

c)  indecisão.

d)  morbidez.

e)  languidez.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Cirurgia
Cardiovascular

a)  um período composto apenas por coordenação.

b)  um período simples.

c)  um período composto apenas por subordinação.

d)  um período composto por subordinação e coordenação.

e)  dois períodos.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Cirurgia
Cardiovascular

a)  objeto indireto.

b)  objeto direto.

c)  sujeito.

d)  complemento nominal.

e)  agente da passiva.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Cirurgia
Cardiovascular

70  Q570385  Português Interpretação de Textos

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.", o termo destacado significaEm “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.", o termo destacado significa

71  Q570386  Português Sintaxe

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...", temosEm “Não interessa se você dá ou ganha a chave...", temos

72  Q570387  Português Sintaxe

Em “... aceita a chave quem a deseja...", o termo destacado exerce função sintática deEm “... aceita a chave quem a deseja...", o termo destacado exerce função sintática de

73  Q570388  Português Interpretação de Textos



 

a)  ferramenta sem propósito.

b)  chave do adeus.

c)  chave inútil e esquecida.

d)  chaves de despedida.

e)  chave falsa.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Cirurgia
Cardiovascular

a)  uma joia.

b)  uma aliança.

c)  um sorriso agridoce.

d)  um buquê de flores.

e)  um totem de confiança.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Prefeitura de Angra dos Reis - RJProva: Agente Administrativo

a)  o dia 7 de setembro foi um dia importante para as Paralimpíadas, que estão relacionadas à
Independência do Brasil, comemorada também nessa data.

b)  a comemoração das Paralimpíadas teve uma programação que durou o dia todo, dia 07 de setembro
de 2015, segunda-feira.

c)

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave" após o fim de umPelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave" após o fim de um
relacrelacionamento, ionamento, EXCETOEXCETO

74  Q570389  Português Interpretação de Textos

No texto, o autor considera “a chave" oferecida ao outro, em um relacionamento,No texto, o autor considera “a chave" oferecida ao outro, em um relacionamento,

75  Q569900  Português

 Espectadores têm chance de “degustação” dasEspectadores têm chance de “degustação” das
  ParalimpíadasParalimpíadas . . Ingressos Ingressos estão estão à à vendavenda
 07/09/2015 07/09/2015
  Cadeiras de Cadeiras de roda e roda e prótpróteses eses entre entre bicicletas, skates e bicicletas, skates e patinspatins : a : a integraçãintegraçã o eo entre atletas paralímpicos e ntre atletas paralímpicos e o público o público nana
Lagoa Rodrigo de Freitas marcou a celebração da data de um ano para as Paralimpíadas Rio 2016, nesta segunda-feiraLagoa Rodrigo de Freitas marcou a celebração da data de um ano para as Paralimpíadas Rio 2016, nesta segunda-feira
(7.09). Durante o Festival Paralímpico, que teve dois dias de programação na capital fluminense, os espectadores puderam(7.09). Durante o Festival Paralímpico, que teve dois dias de programação na capital fluminense, os espectadores puderam
ter um gostinho de como serão os primeiros Jogos da América do Sul, no ano que vem.ter um gostinho de como serão os primeiros Jogos da América do Sul, no ano que vem.
  O cronômetro que O cronômetro que marca o tempo até o dia do emarca o tempo até o dia do evento foi acionado de devento foi acionado de dentro de uma roda de confraternizaçntro de uma roda de confraternizaç ão que reuniuão que reuniu
atletas brasileiros e estrangeiros, o mascote das Paralimpíadas, Tom, autoridades e dirigentes. O ministro do Esporte,atletas brasileiros e estrangeiros, o mascote das Paralimpíadas, Tom, autoridades e dirigentes. O ministro do Esporte,
George Hilton, esteve presente ao lado do presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, e dos presidentes dosGeorge Hilton, esteve presente ao lado do presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, e dos presidentes dos
comitês paralímpicos internacional e brasileiro (Phillip Craven e Andrew Parsons).comitês paralímpicos internacional e brasileiro (Phillip Craven e Andrew Parsons).
  “Que“Quero dizer que ro dizer que neste um neste um ano para os Jogos, os eano para os Jogos, os esforços sãsforços sã o para que o para que a gente a gente tenha não apenas um tenha não apenas um grande evegrande evento,nto,
mas que possamos despertar a mas que possamos despertar a cultura desportiva em todo o tcultura desportiva em todo o t erritório nacionerritório nacion al. O Rio terá a missão de espalhar por al. O Rio terá a missão de espalhar por todo otodo o
país a chama paralímpica, e nós daremos todo o apoio que for preciso para que o paradesporto no Brasil continue nospaís a chama paralímpica, e nós daremos todo o apoio que for preciso para que o paradesporto no Brasil continue nos
orgulhando”, disse George Hilton. Andrew Parsons lembrou que o 7 de setembro também marca o início da venda deorgulhando”, disse George Hilton. Andrew Parsons lembrou que o 7 de setembro também marca o início da venda de
ingressos para os Jogos Paralímpicos. “Nossa meta é vender 3,3 milhões de entradas. Se conseguirmos, vai ser o maioringressos para os Jogos Paralímpicos. “Nossa meta é vender 3,3 milhões de entradas. Se conseguirmos, vai ser o maior

número de ingressos vendidos de toda a história da Paralimpíada. Os preços são bem convidativos, tem ingresso a R$ 10, énúmero de ingressos vendidos de toda a história da Paralimpíada. Os preços são bem convidativos, tem ingresso a R$ 10, é
muito barato. A ideia não é fazer uma grande arrecadação, mas expor o esporte paralímpico ao maior número de pessoasmuito barato. A ideia não é fazer uma grande arrecadação, mas expor o esporte paralímpico ao maior número de pessoas
possposs ívelível”, afirmou.”, afirmou.
 Fonte: http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/noticias/espectadores-tem-chance-
 de-degustacao-das-paralimpiadas-no-rio-ingressos-estao-avenda

De acordo com o texto,De acordo com o texto,



 

as vendas dos ingressos para as Paralimpíadas se iniciaram no dia 7 de setembro. A meta é vender 3,3
milhões de entradas e fazer uma grande arrecadação.

d)  com as Paralimpíadas de 2016, o ministro do Esporte pretende despertar a cultura do desporto no
território brasileiro.

e)  entre atletas, dirigentes e outros participantes do evento, durante uma confraternização e faltando um
ano para o início dos Jogos Paralímpicos, inicia-se a contagem do tempo até o início dos jogos em
2016.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Prefeitura de Angra dos Reis - RJProva: Agente Administrativo

a)  “O cronômetro que marca o tempo...”.

b)  “...roda de confraternização que reuniu atletas brasileiros e estrangeiros”.

c)  “...e nós daremos todo o apoio que for preciso”.

d)  “Andrew Parsons lembrou que o 7 de setembro também marca o início da venda de ingressos”.

e)  “...os primeiros Jogos da América do Sul, no ano que vem”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Prefeitura de Angra dos Reis - RJProva: Agente Administrativo

a)  o acento empregado em “à” é denominado “agudo”.

b)  a crase se justifica pela junção de duas vogais com a mesma função.

c)  o acento se justifica por se apresentar em uma locução adverbial de base feminina.

d)  a crase se justifica tendo em vista a fusão da preposição “a” exigida pelo verbo e do artigo feminino
 “a” antes de “venda”.

e)  a crase foi empregada inadequadamente.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Prefeitura de Angra dos Reis - RJProva: Agente Administrativo

a)  está no singular para concordar com “a integração”.

b)  está no singular para concordar com “o público”.

c)  deveria estar no plural para concordar com o sujeito “atletas paralímpicos e o público na Lagoa
Rodrigo de Freitas”.

d)  está no plural para concordar com “atletas paralímpicos e o público na Lagoa Rodrigo de Freitas” 

e)  está no singular para concordar com o sujeito posposto “a celebração”.

76  Q569901  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa cujo tiva cujo “que” NÃO tem a “que” NÃO tem a função dfunção de retomar o e retomar o termo antecedentetermo antecedente..

77  Q569902  Português Crase

Em “Ingressos estão à venda”,Em “Ingressos estão à venda”,

78  Q569903  Português

Em “... a integração entre atletas paralímpicos e o público na Lagoa Rodrigo de Freitas marcou aEm “... a integração entre atletas paralímpicos e o público na Lagoa Rodrigo de Freitas marcou a
celebração da data de um ano para as Paralimpíadas Rio 2016”, o verbo em destaquecelebração da data de um ano para as Paralimpíadas Rio 2016”, o verbo em destaque



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Prefeitura de Angra dos Reis - RJProva: Agente Administrativo

a)  “Quero dizer que neste um ano que falta para os Jogos..."

b)  “Quero dizer que neste um ano propício para os Jogos...".

c)  “...os esforços são para que a gente tenha não apenas um grande evento, mas também para que
possamos despertar...".

d)  “...os esforços são para que nós tenhamos não apenas um grande evento, mas...".

e)  “...os esforços serão para que a gente tenha não somente um grande evento, mas também para...".

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Prefeitura de Angra dos Reis - RJProva: Agente Administrativo

a)  não remete ao período anterior: “Nossa meta é vender 3,3 milhões de entradas”.

b)  remete à realização dos Jogos Paralímpicos.

c)  expressa condição.

d)  expressa finalidade.

e)  expressa causa.

79  Q569904  Português

 “Quer “Quero o dizer que dizer que neste um neste um ano pano para os Joara os Jogos, gos, os esforços os esforços são para qusão para que a e a gente tenha não gente tenha não apenasapenas
um grande evento, mas que possamos despertar a cultura desportiva em todo o territórioum grande evento, mas que possamos despertar a cultura desportiva em todo o território
nacional."nacional."

Para efeitos de organização textual, o trecho ou parte dele poderia ser reescrito.Para efeitos de organização textual, o trecho ou parte dele poderia ser reescrito.
 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que a que a alteraalteração em ção em destaque ocasionaria prejuízdestaque ocasionaria prejuízo o ao ao sentido isentido inicialnicial
pretendido pelo autor do texto.pretendido pelo autor do texto.

80  Q569905  Português Interpretação de Textos

Em “‘Nossa meta é vender 3,3 milhões de entradas. Se conseguirmos, vai ser o maior número deEm “‘Nossa meta é vender 3,3 milhões de entradas. Se conseguirmos, vai ser o maior número de

ingressos vendidos de toda a história da Paralimpíada...”, a oração em destaqueingressos vendidos de toda a história da Paralimpíada...”, a oração em destaque

Respostas 61: 62: 63: 64: 65: 66: 67: 68: 69: 70: 71: 72: 73: 74: 75:

76: 77: 78: 79: 80:

←  1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 39 40 →



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Prefeitura de Angra dos Reis - RJProva: Agente Administrativo

a)  experimentar.

b)  engolir.

c)  comer.

d)  ingerir.

e)  jogar.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Prefeitura de Angra dos Reis - RJProva: Agente Administrativo

81  Q569906  Português Interpretação de Textos

 Espectadores têm chance de “degustação” dasEspectadores têm chance de “degustação” das
  ParalimpíadasParalimpíadas . . Ingressos Ingressos estão estão à à vendavenda
 07/09/2015 07/09/2015
  Cadeiras de Cadeiras de roda e roda e prótpróteses eses entre entre bicicletas, skates e bicicletas, skates e patinspatins : a : a integraçãintegraçã o eo entre atletas paralímpicos e ntre atletas paralímpicos e o público o público nana
Lagoa Rodrigo de Freitas marcou a celebração da data de um ano para as Paralimpíadas Rio 2016, nesta segunda-feiraLagoa Rodrigo de Freitas marcou a celebração da data de um ano para as Paralimpíadas Rio 2016, nesta segunda-feira
(7.09). Durante o Festival Paralímpico, que teve dois dias de programação na capital fluminense, os espectadores puderam(7.09). Durante o Festival Paralímpico, que teve dois dias de programação na capital fluminense, os espectadores puderam
ter um gostinho de como serão os primeiros Jogos da América do Sul, no ano que vem.ter um gostinho de como serão os primeiros Jogos da América do Sul, no ano que vem.
  O cronômetro que O cronômetro que marca o tempo até o dia do emarca o tempo até o dia do evento foi acionado de devento foi acionado de dentro de uma roda de confraternizaçntro de uma roda de confraternizaç ão que reuniuão que reuniu
atletas brasileiros e estrangeiros, o mascote das Paralimpíadas, Tom, autoridades e dirigentes. O ministro do Esporte,atletas brasileiros e estrangeiros, o mascote das Paralimpíadas, Tom, autoridades e dirigentes. O ministro do Esporte,
George Hilton, esteve presente ao lado do presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, e dos presidentes dosGeorge Hilton, esteve presente ao lado do presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, e dos presidentes dos
comitês paralímpicos internacional e brasileiro (Phillip Craven e Andrew Parsons).comitês paralímpicos internacional e brasileiro (Phillip Craven e Andrew Parsons).
  “Que“Quero dizer que ro dizer que neste um neste um ano para os Jogos, os eano para os Jogos, os esforços sãsforços sã o para que o para que a gente a gente tenha não apenas um tenha não apenas um grande evegrande evento,nto,

mas que possamos despertar a mas que possamos despertar a cultura desportiva em todo o tcultura desportiva em todo o t erritório nacionerritório nacion al. O Rio terá a missão de espalhar por al. O Rio terá a missão de espalhar por todo otodo opaís a chama paralímpica, e nós daremos todo o apoio que for preciso para que o paradesporto no Brasil continue nospaís a chama paralímpica, e nós daremos todo o apoio que for preciso para que o paradesporto no Brasil continue nos
orgulhando”, disse George Hilton. Andrew Parsons lembrou que o 7 de setembro também marca o início da venda deorgulhando”, disse George Hilton. Andrew Parsons lembrou que o 7 de setembro também marca o início da venda de
ingressos para os Jogos Paralímpicos. “Nossa meta é vender 3,3 milhões de entradas. Se conseguirmos, vai ser o maioringressos para os Jogos Paralímpicos. “Nossa meta é vender 3,3 milhões de entradas. Se conseguirmos, vai ser o maior
número de ingressos vendidos de toda a história da Paralimpíada. Os preços são bem convidativos, tem ingresso a R$ 10, énúmero de ingressos vendidos de toda a história da Paralimpíada. Os preços são bem convidativos, tem ingresso a R$ 10, é
muito barato. A ideia não é fazer uma grande arrecadação, mas expor o esporte paralímpico ao maior número de pessoasmuito barato. A ideia não é fazer uma grande arrecadação, mas expor o esporte paralímpico ao maior número de pessoas
possposs ívelível”, afirmou.”, afirmou.
 Fonte: http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/noticias/espectadores-tem-chance-
 de-degustacao-das-paralimpiadas-no-rio-ingressos-estao-avenda

Em “Espectadores têm chance de ‘degustação’ das Paralimpíadas”, a palavra que mais se aproximaEm “Espectadores têm chance de ‘degustação’ das Paralimpíadas”, a palavra que mais se aproxima
do sentido da palavra em destaque utilizada nesse contexto édo sentido da palavra em destaque utilizada nesse contexto é

82  Q569907  Português Interpretação de Textos

 Como o celular influencia no comportamento das formigas?Como o celular influencia no comportamento das formigas?
  Por Por HevHeverton erton PauloPaulo
  Podemos afirmPodemos afirmar com ar com toda certeza que, toda certeza que, hoje hoje em em dia, o dia, o celular é celular é para as pessoapara as pessoa s o s o que que a água é a água é para uma planta:para uma planta:
completamente essencial. O aparelho eletrônico tornou-se quase um “membro” extra de indivíduos de toda e qualquer faixacompletamente essencial. O aparelho eletrônico tornou-se quase um “membro” extra de indivíduos de toda e qualquer faixa
etária, sexo, ou escolaridade. Para enviar mensagens, fazer ligações, ouvir música e assistir vídeos, acessar a internet, tiraretária, sexo, ou escolaridade. Para enviar mensagens, fazer ligações, ouvir música e assistir vídeos, acessar a internet, tirar
fotos e até se localizar em algum lugar – GPS -, o celular é usado para quase tudo que se possa imaginar.fotos e até se localizar em algum lugar – GPS -, o celular é usado para quase tudo que se possa imaginar.
  EntretaEntreta nto, já parou para pensar que nto, já parou para pensar que esse aparelho, esse aparelho, aparaparentemeentemente inofente inofensivo, nsivo, também também pode afetar a sua saúde? pode afetar a sua saúde? PoisPois
saiba que a radiação (mesmo que mínima) e as ondas magnéticas emitidas por um telefone celular podem alterar o cérebrosaiba que a radiação (mesmo que mínima) e as ondas magnéticas emitidas por um telefone celular podem alterar o cérebro
de uma pessoa.de uma pessoa.
  Segundo um Segundo um estudo norte-americano conduzido pela Destudo norte-americano conduzido pela Doutoroutora Nora Va Nora Volkow, eolkow, em m 2009, 2009, reuniu reuniu 47 vol47 voluntáruntários que ios que tiveramtiveram
dois celulares desligados colocados em cada orelha e, logo depois, seus cérebros foram escaneados usando o método PETdois celulares desligados colocados em cada orelha e, logo depois, seus cérebros foram escaneados usando o método PET

scan. Depois desse um segundo escaneamento foi feito, mas dessa vez com o celular da orelha direita ligado e com umascan. Depois desse um segundo escaneamento foi feito, mas dessa vez com o celular da orelha direita ligado e com uma
chamada ativa durante 50 minutos.chamada ativa durante 50 minutos.
  ConstatConstat ou-se que ou-se que a área perto da antena do cea área perto da antena do celular sofreu um lular sofreu um aumento de aumento de 7% e7% em m consumo de consumo de glicose eglicose em m relação aorelação ao
escaneamento anterior, se tornando um pouco mais ativa. Como a ligação era sem áudio, a área do cérebro que apresentouescaneamento anterior, se tornando um pouco mais ativa. Como a ligação era sem áudio, a área do cérebro que apresentou
atividade no segundo escaneamento não estava relacionado com o interlocutor pensando ou conversando com umaatividade no segundo escaneamento não estava relacionado com o interlocutor pensando ou conversando com uma
pessoa do outro pessoa do outro lado da linha.lado da linha.
  Que Que as ondas do as ondas do celular celular podem podem afetar meafetar mesmo smo que que minimminimamente amente o o cérebro cérebro humano, humano, isso já isso já foi foi comprovadocomprovado
cientificamente. Mas será que o aparelho também pode afetar animais? Bem, as formigas parecem provar que sim, segundocientificamente. Mas será que o aparelho também pode afetar animais? Bem, as formigas parecem provar que sim, segundo
um recente vídeo que está viralizando nas redes sociais.um recente vídeo que está viralizando nas redes sociais.
  O vO vídeo mídeo mostrostr a um ia um iPhone no Phone no chão com uma certa ‘multidão’ de chão com uma certa ‘multidão’ de formigas ao redor dele. formigas ao redor dele. O comO comportportamento dos insetinhosamento dos insetinhos
é aparentemente normal, correndo confusas e desordenadas. Entretanto, assim que o celular recebe uma ligação e começaé aparentemente normal, correndo confusas e desordenadas. Entretanto, assim que o celular recebe uma ligação e começa
a tocar, algo incrível acontece: as formigas imediatamente, como que comandadas por um ser invisível, entram em umaa tocar, algo incrível acontece: as formigas imediatamente, como que comandadas por um ser invisível, entram em uma
formação circular e começam a rodear o celular organizada e metodicamente, de maneira veloz e precisa.formação circular e começam a rodear o celular organizada e metodicamente, de maneira veloz e precisa.
  Não eNão existe uma existe uma explicaçãxplicaçã o 100% o 100% concreta de tal fenômconcreta de tal fenômeno, eno, mas algumas teorias fazem sentido. mas algumas teorias fazem sentido. Segundo o site Segundo o site CiênciCiênciaa
Hoje, as formigas possuem partículas magnéticas em suas antenas, que as fazem seguir caminhos de acordo com aHoje, as formigas possuem partículas magnéticas em suas antenas, que as fazem seguir caminhos de acordo com a

BETA



 

a)  “Como a ligação era sem áudio, a área do cérebro que apresentou atividade no segundo
escaneamento não estava relacionado com o interlocutor pensando ou conversando com uma pessoa
do outro lado da linha.”.

b)  “O comportamento dos insetinhos é aparentemente normal, correndo confusas e desordenadas.”.

c)  “Que as ondas do celular podem afetar mesmo que minimamente o cérebro humano, isso já foi
comprovado cientificamente.”.

d)  “Podemos afirmar com toda certeza que, hoje em dia, o celular é para as pessoas o que a água é para

uma planta: completamente essencial.”.

e)  “... as formigas imediatamente, como que comandadas por um ser invisível, entram em uma formação
circular e começam a rodear o celular organizada e metodicamente, de maneira veloz e precisa.”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Prefeitura de Angra dos Reis - RJProva: Agente Administrativo

a)  o celular tem benefícios, mas pode também causar alguns problemas de saúde. A parte do corpo
humano mais afetada são os ouvidos.

b)  o uso excessivo do celular tem influenciado o comportamento das formigas e afetado a sua saúde.

c)  os maiores problemas surgem quando há do outro lado da linha um interlocutor conversando com a

pessoa.

d)  quando os celulares estão desligados perto das orelhas, ainda que sejam dois aparelhos, o consumo
de glicose é menor do que quando apenas um aparelho está ligado.

e)  a mudança de comportamento das formigas é visível somente quando é utilizado o iPhone. Em testes
feitos com outros celulares, não se verificou mudança de comportamento das formigas.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Prefeitura de Angra dos Reis - RJProva: Agente Administrativo

a)  O pronome está em posição de mesóclise.

b)  O pronome está em posição de ênclise.

c)  Por estar após a vírgula e iniciando a oração, o pronome deveria estar após o verbo.

d)  O verbo, por estar no gerúndio, jamais poderia iniciar a oração.

e)  Esse uso é facultativo na língua escrita.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Prefeitura de Angra dos Reis - RJProva: Agente Administrativo

orientação magnética da Terra. O sinal do iPhone teria interferido nesse sistema, confundido os insetos e fazendo com queorientação magnética da Terra. O sinal do iPhone teria interferido nesse sistema, confundido os insetos e fazendo com que
eles agisse da maneira vista no vídeo.eles agisse da maneira vista no vídeo.
 Texto adaptado. Fonte: http://www.ultracurioso.com.br/como-o-celular-influencia-no-
 comportamento-das-formigas/

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que o que o autor do autor do texttexto o expreexpressa clarssa claramente seu ponamente seu ponto to de vista.de vista.

83  Q569908  Português Interpretação de Textos

De acordo com o texto,De acordo com o texto,

84  Q569909  Português Pontuação

 “Constatou-s “Constatou-se que e que a área perto da área perto da antena do a antena do celular sofreu um celular sofreu um aumento daumento de 7% e 7% em consumo em consumo dede
glicose em relação ao escaneamento anterior, se tornando um pouco mais ativa.”Considere asglicose em relação ao escaneamento anterior, se tornando um pouco mais ativa.”Considere as
regras gramaticais da língua padrão culta e assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma aregras gramaticais da língua padrão culta e assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a
respeito da colocação pronominal e do verbo que se encontra em destaque.respeito da colocação pronominal e do verbo que se encontra em destaque.

85  Q569910  Português Pontuação



 

a)  Para enviar mensagens, fazer ligações, ouvir música e assistir vídeos, acessar a internet, tirar fotos e
até se localizar em algum lugar – GPS -, o celular é usado para quase tudo que se possa imaginar
(Regência verbal).

b)  Depois desse um segundo escaneamento foi feito, mas dessa vez com o celular da orelha direita ligado
e com uma chamada ativa durante 50 minutos (Pontuação).

c)  Como a ligação era sem áudio, a área do cérebro que apresentou atividade no segundo escaneamento
não estava relacionado com o interlocutor pensando ou conversando com uma pessoa do outro lado
da linha (Concordância nominal).

d)  O sinal do iPhone teria interferido nesse sistema, confundido os insetos e fazendo com que eles agisse
da maneira vista no vídeo (Concordância verbal).

e)  Constatou-se que a área perto da antena do celular sofreu um aumento de 7% em consumo de
glicose em relação ao escaneamento anterior (Colocação pronominal).

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Prefeitura de Angra dos Reis - RJProva: Agente Administrativo

a)  Das palavras em destaque, “normal” e “confusas” concordam, respectivamente, com
 “comportamento” e “ insetinhos”.

b)  Das palavras em destaque, somente “desordenadas” está concordando em número com “insetinhos” .

c)  Todas as palavras em destaque variam em gênero e número e concordam com os nomes a elas
relacionados.

d)  “Confusas” e “desordenadas” estão no plural por concordar com “insetinhos”, que também está no
plural.

e)  Apesar de as palavras “confusas” e “desordenadas” poderem estabelecer concordância com outros
nomes, nesse contexto, as palavras remetem à forma de correr dos insetinhos.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Prefeitura de Angra dos Reis - RJProva: Agente Administrativo

a)  Argumentação.

b)  Exposição.

c)  Narração

d)  Descrição.

e)  Injunção.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Prefeitura de Angra dos Reis - RJProva: Agente Administrativo

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa gramaticalmente adequada quanto tiva gramaticalmente adequada quanto ao ao conteúdo conteúdo apresapresentado entreentado entre
parênteses.parênteses.

86  Q569911  Português Sintaxe

 “O compo “O compo rtamento dortamento dos insetinhos s insetinhos é aparentemeé aparentemente nonte normal, correndo rmal, correndo confusas e desordenadas”.confusas e desordenadas”.
 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta quanto tiva correta quanto ao ao que se afique se afirma a rma a resrespeito peito dos dos itens em itens em destaque no destaque no excexcertoerto
apresentadoapresentado

87  Q569912  Português Interpretação de Textos

Qual é a tipologia textual predominante no texto “Como o celular influencia no comportamento dasQual é a tipologia textual predominante no texto “Como o celular influencia no comportamento das
formigas?”formigas?”

88  Q569913  Português Pontuação



 

a)  No primeiro quadrinho, o verbo conjugado em “vou usar” está no tempo futuro, tanto que a locução
pode ser substituída por “usarei”.

b)  No primeiro quadrinho, a oração “para enviar um currículo” expressa finalidade, tanto que o objetivo
do personagem foi alcançado depois.

c)  No segundo quadrinho, o verbo “tem” é utilizado como verbo de existência, e não de posse. Por isso,
poderia ser substituído por “existe”.

d)  No terceiro quadrinho, a vírgula, após a palavra “positivo”, justifica-se tendo em vista o vocativo
 “amigão” na sequência.

e)  No terceiro quadrinho, as exclamações expressam a euforia do personagem.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Prefeitura de Angra dos Reis - RJProva: Agente Administrativo

a)  “somente”.

b)  “mas”.

c)  “apenas”.

d)  “sozinho”.

e)  “porque”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

 Analise a tirinha  Analise a tirinha e assinale a alternativa INCOe assinale a alternativa INCORRETA quanto RRETA quanto ao qao que se afirma.ue se afirma.

89  Q569914  Português Interpretação de Textos

No terceiro quadrinho, a expressão “só que” poderia, sem prejuízo semântico, ser substituída porNo terceiro quadrinho, a expressão “só que” poderia, sem prejuízo semântico, ser substituída por

90  Q562690  Português

Terapeuta junta quase 40 livros de colorir e coleção vira objeto de estudoTerapeuta junta quase 40 livros de colorir e coleção vira objeto de estudo

 Os livros de colorir para adultos se tornaram um fenômeno de vendas, mas enquanto alguns não se tornam fãs tãos livros de colorir para adultos se tornaram um fenômeno de vendas, mas enquanto alguns não se tornam fãs tão

adeptos, a terapeuta Simone Mascarenhas aproveitou a sua coleção pessoal para usá-la como objeto de estudo. Apósadeptos, a terapeuta Simone Mascarenhas aproveitou a sua coleção pessoal para usá-la como objeto de estudo. Após

ganhar o primeiro exemplar em abril deste ano, a moradora de Sorocaba (SP) já possui 40 livros do tipo. “Acheiganhar o primeiro exemplar em abril deste ano, a moradora de Sorocaba (SP) já possui 40 livros do tipo. “Achei

interessante. Fui comprando outros para colorir e estudar esse movimento com um foco mais sociológico.” interessante. Fui comprando outros para colorir e estudar esse movimento com um foco mais sociológico.” 

  Simone Simone tem 46 tem 46 anos e conta que anos e conta que dedica até duas horas diáriasdedica até duas horas diárias , , geralmente geralmente à noite, à noite, para a atpara a at ividade. ividade. Ela também Ela também buscabusca

por vídeos na internet que trazem ideias e inspiração para colorir. A mesa espaçosa com dezenas de lápis de corpor vídeos na internet que trazem ideias e inspiração para colorir. A mesa espaçosa com dezenas de lápis de cor

organizados em potes mostram um gosto antigo que voltou a integrar a rotina da terapeuta. “Já fiz cursos de desenho eorganizados em potes mostram um gosto antigo que voltou a integrar a rotina da terapeuta. “Já fiz cursos de desenho e

pintura, mas já faz uns 30 anos que estudei isso. Agora que retomei o hobby, estou relembrando as técnicas e atépintura, mas já faz uns 30 anos que estudei isso. Agora que retomei o hobby, estou relembrando as técnicas e até

estudando de novo.” estudando de novo.” 



 

a)  a intenção da terapeuta Simone Mascarenhas é tão somente estudar o fenômeno de vendas dos livros
de colorir.

b)  a intenção da terapeuta Simone Mascarenhas é tão somente estudar o novo movimento.

c)  além de colorir os livros, a terapeuta resolveu desenvolver um estudo a respeito do movimento que
virou febre.

d)  na opinião da terapeuta, os livros são perfeitos, pois, além de permitir a distração, eles são
informativos e, portanto, contribuem para o conhecimento.

e)  a terapeuta está desenvolvendo um livro próprio com temas diferenciados e interessantes.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

  A A febre febre dos livros de dos livros de colorir chamou a atenção de Sicolorir chamou a atenção de Simone, mone, não só pela retomada de não só pela retomada de uma atividade que uma atividade que lhe lhe dava prazdava prazer,er,

mas também pela mudança de comportamento que tem observado nas pessoas. “A partir do momento em que adotammas também pela mudança de comportamento que tem observado nas pessoas. “A partir do momento em que adotam

esses livros de colorir como um hobby, as pessoas deixam um pouco de lado as redes sociais e param de se preocupar comesses livros de colorir como um hobby, as pessoas deixam um pouco de lado as redes sociais e param de se preocupar com

a vida dos outros para prestar mais atenção em si mesmas, conhecer gente nova, desenvolver a criatividade e atéa vida dos outros para prestar mais atenção em si mesmas, conhecer gente nova, desenvolver a criatividade e até

despertar um lado artístico”, explica.despertar um lado artístico”, explica.

  Segundo Segundo a terapeuta, a terapeuta, a atividade a atividade contrcontribuiu ibuiu para melpara melhorar a horar a qualidade das qualidade das relações. relações. “Melhorou “Melhorou a ia interaçãnteraçã o o familiarfamiliar

porque os pais estão sentando com os filhos para pintar o livro. Tenho visto idosos pintando, se divertindo e achei issoporque os pais estão sentando com os filhos para pintar o livro. Tenho visto idosos pintando, se divertindo e achei isso

muito bacana. Os temas dos desenhos tendem a despertar a vontade de pesquisar, aprender, conhecer e até viajar”,muito bacana. Os temas dos desenhos tendem a despertar a vontade de pesquisar, aprender, conhecer e até viajar”,

ressalta Simone.ressalta Simone.

  Os beOs benefícios também nefícios também puderam ser percebipuderam ser percebidos na rotina dela. “Ndos na rotina dela. “Na correria do dia a dia, a a correria do dia a dia, a gente se gente se esquece esquece de prestarde prestar

atenção em coisas novas. Agora eu sempre passo na livraria para ver e comprar as novidades que me agradam. Pintar meatenção em coisas novas. Agora eu sempre passo na livraria para ver e comprar as novidades que me agradam. Pintar me

distrai e estimula minha curiosidade porque eu quero saber que flor é aquela, que lugar é aquele do desenho e ‘quebro adistrai e estimula minha curiosidade porque eu quero saber que flor é aquela, que lugar é aquele do desenho e ‘quebro a

cabeça’ até achar os cabeça’ até achar os nomenomes para s para saber mais a respeito”.saber mais a respeito”.

PerfeccionismoPerfeccionismo

Os livros, lançados no Brasil no final de 2014, têm temas que vão desde a natureza até histórias em quadrinhos, mas são osOs livros, lançados no Brasil no final de 2014, têm temas que vão desde a natureza até histórias em quadrinhos, mas são os

que reproduzem mandalas que ficam entre os preferidos da terapeuta.que reproduzem mandalas que ficam entre os preferidos da terapeuta.

  Os mOs materiais utilateriais utilizados para pintar são os mais vizados para pintar são os mais v ariados: lápis de ariados: lápis de cor, canecor, canetinhas, titinhas, tintas e o que ntas e o que mais a crimais a criatividadeatividade

permitir. “Já vi pessoas usando vários [materiais], como glitter e até maquiagem, algo que nunca pensei em usar parapermitir. “Já vi pessoas usando vários [materiais], como glitter e até maquiagem, algo que nunca pensei em usar para

pintar. Sempre estou experimentando coisas novas também e misturo materiais no mesmo desenho. Mas soupintar. Sempre estou experimentando coisas novas também e misturo materiais no mesmo desenho. Mas sou

perfeccionista, se erro uma parte, fico irritada”, revela Simone.perfeccionista, se erro uma parte, fico irritada”, revela Simone.

Livro próprioLivro próprio

  Entre a pintura de um Entre a pintura de um jardim e jardim e outrooutro , Si, Simone mone plantou uma ideia na plantou uma ideia na cabeça: a de criar seu cabeça: a de criar seu próprpróprio livio livro. Mas, porro. Mas, por

enquanto, o projeto ainda é apenas uma semente. Um sonho que, segundo ela, resolveria defeitos encontrados em algunsenquanto, o projeto ainda é apenas uma semente. Um sonho que, segundo ela, resolveria defeitos encontrados em alguns

exemplares. “Alguns livros não têm papel de boa qualidade e poucos deles indicam quais são os materiais adequados paraexemplares. “Alguns livros não têm papel de boa qualidade e poucos deles indicam quais são os materiais adequados para

pintar. É frustrante quando estraga a página. Outra falha é que não trazem os nomes das flores, lugares e outras coisas”,pintar. É frustrante quando estraga a página. Outra falha é que não trazem os nomes das flores, lugares e outras coisas”,
aponta a terapeuta.aponta a terapeuta.

  Questionada sobre um Questionada sobre um possposs ível ível tema, etema, ela não hesita. “la não hesita. “Por que Por que não comidas, frutas coloridanão comidas, frutas colorida s? Pes? Percebo nos desenhos dercebo nos desenhos de

alguns títulos que foram feitos com cuidado, tem amor e carinho no trabalho. Gostaria de criar um que fosse bem feito, quealguns títulos que foram feitos com cuidado, tem amor e carinho no trabalho. Gostaria de criar um que fosse bem feito, que

ajudasse as pessoas e informasse, evitando o consumismo exacerbado dos materiais porque, muitas vezes, o vendedor nãoajudasse as pessoas e informasse, evitando o consumismo exacerbado dos materiais porque, muitas vezes, o vendedor não

sabe indicar o correto”, completa.sabe indicar o correto”, completa.

Fonte: http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2015/07/ terapeuta-junta-quase-40-livros-de-colorir-e-Fonte: http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2015/07/ terapeuta-junta-quase-40-livros-de-colorir-e-

colecao-vira-objeto-de-estudo.htmlcolecao-vira-objeto-de-estudo.html

De acordo com o texto,De acordo com o texto,

91  Q562691  Português



 

a)  “Agora que retomei o hobby, estou relembrando as técnicas e até estudando de novo.” (é uma palavra
de srcem estrangeira e que tem o sentido de “passatempo, atividade praticada por prazer”).

b)  “...as pessoas deixam um pouco de lado as redes sociais” ( a expressão significa esquecer-se ou se
afastar por um tempo).

c)  “...que lugar é aquele do desenho e ‘quebro a cabeça’ até achar os nomes para saber mais a respeito” 
( a expressão significa pensar bastante ou investigar, pesquisar)

d)  “...lápis de cor, canetinhas, tintas e o que mais a criatividade permitir” ( a palavra tem como
significado canetas esferográficas de escrever, de tamanho pequeno, e geralmente com tinta nas cores
preta, azul, vermelha ou verde).

e)  “Simone plantou uma ideia na cabeça” (a palavra significa colocar).

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  retoma o termo antecedente “internet” 

b)  retoma o termo “vídeos”.

c)  exerce função de conjunção integrante.

d)  tem a mesma função morfossintática do “que” em: “Simone tem 46 anos e conta que dedica até duas
horas diárias...” 

e)  tem a mesma função do “que” em: “Por que não comidas, frutas coloridas?”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  inadequadamente.

b)  para expressar o sentimento que o autor do texto teve no momento de colorir os livros.

c)  para expressar uma opinião do autor do texto com relação à nova terapia.

d)  para ironizar a ideia inicial do criador dos livros de colorir, os quais devem ter um olhar somentesociológico.

e)  para indicar uma citação.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa INCORRETA quanto tiva INCORRETA quanto ao qao que se afirma ue se afirma nos pnos parêntarênteseeses referente ao sentidos referente ao sentido
literal ou significado das expressões ou palavras em destaque.literal ou significado das expressões ou palavras em destaque.

92  Q562692  Português

Em “Ela também busca por vídeos na internet que trazem ideias e inspiração para colorir”, o termoEm “Ela também busca por vídeos na internet que trazem ideias e inspiração para colorir”, o termo
em destaqueem destaque

93  Q562693  Português

Em ‘“Achei interessante. Fui comprando outros para colorir e estudar esse movimento com um focoEm ‘“Achei interessante. Fui comprando outros para colorir e estudar esse movimento com um foco
mais sociológico’”, as aspas foram empregadas no textomais sociológico’”, as aspas foram empregadas no texto

94  Q562694  Português

 “ A febre d A febre dos los l ivros de ivros de colorir colorir chamou a chamou a atençatenção dão de Sie Simone, mone, não não só psó pela retomada de ela retomada de uma atividadeuma atividade
que lhe dava prazer, mas também pela mudança de comportamento que tem observado nasque lhe dava prazer, mas também pela mudança de comportamento que tem observado nas
pessoas.” pessoas.” 



 

a)  O trecho em destaque estabelece relação de contraste com o trecho entre vírgulas expresso
anteriormente.

b)  O trecho em destaque estabelece relação de adição com o trecho entre vírgulas expresso
anteriormente.

c)  O trecho em destaque estabelece relação de conclusão referente ao trecho entre vírgulas expresso
anteriormente.

d)  A febre dos livros de colorir chamou a atenção de Simone pelo fato de as pessoas mudarem de
comportamento, mas não porque a pintura lhes proporcionava prazer.

e)  É possível dizer que o prazer proporcionado ao pintar desencadeia uma mudança automática no
comportamento das pessoas.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  “a gente”, no excerto, exerce a função do pronome pessoal “nós”.

b)  “gente”, no excerto, exerce a mesma função e tem o mesmo significado de “gente” em: “...para
prestar mais atenção em si mesmas, conhecer gente nova”.

c)  a grafia de “a gente”, nesse caso, está inadequada, devendo ser grafada da seguinte forma: “agente”.

d)  “a gente” não tem outra função ou significado além de seu significado básico, que é “as pessoas”.

e)  Quando a expressão “a gente” aparecer na língua escrita, o verbo que a acompanha deve ser

conjugado no plural. Como o excerto faz parte de um trecho da língua falada, a concordância está
adequada, nesse caso.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  “Os livros de colorir para adultos” 

b)  “Os livros de colorir para adultos se tornaram um fenômeno de vendas” 

c)  “... lápis de cor, canetinhas, tintas e o que mais a criatividade permitir”.

d)  “...evitando o consumismo exacerbado”.

e)  “Os temas dos desenhos tendem a despertar a vontade de pesquisar.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  Queijo – porta – chave.

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta quanto tiva correta quanto ao ao que se afique se afirma a rma a resrespeito peito do do excexcerto apresentaerto apresentado.do.

95  Q562695  Português

 “Na correr “Na correria dia do o dia dia a dia, a dia, a gente se a gente se esquecesquece de e de prestaprestar atenção em r atenção em coisas novas”. Analise o coisas novas”. Analise o excexcertoerto
apresentado e assinale a alternativa corretaapresentado e assinale a alternativa correta

96  Q562696  Português Morfologia

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa cujo tiva cujo termo dtermo destaestacado NÃO exercado NÃO exerce função ce função de artigode artigo..

97  Q562697  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa que tiva que apresapresenta, na enta, na sequêncsequência, pia, palavralavras que as que tenham um tenham um tritongo, tritongo, um um encontroencontro
consonantal e um dígrafo.consonantal e um dígrafo.



 

b)  Marinheiro – porta – iguais.

c)  Iguais – tampa – marinheiro.

d)  Quais – atleta – tampa..

e)  Queijo – tampa – chave.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)
 tempo.

b)  concessão

c)  finalidade.

d)  comparação.

e)  causa.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

98  Q562698  Português

Noz-moscadaNoz-moscada

SAÚDESAÚDE

 Óleo rico em miristicina, potente estimulante do sistema nervoso. Usada como tempero, melhoraÓleo rico em miristicina, potente estimulante do sistema nervoso. Usada como tempero, melhora
o humor; em excesso, pode causar problemas, adverte Botsaris.o humor; em excesso, pode causar problemas, adverte Botsaris.

 Antiss Antisséptica, adstringente, anti-inflamatória, éptica, adstringente, anti-inflamatória, antibacteantibacteriana, antifúngica, riana, antifúngica, antioxidante; reduz oantioxidante; reduz o
colesterol, ajuda a quem sofre de diarreia.colesterol, ajuda a quem sofre de diarreia.
  Na Na medicina chinesmedicina chinesa, regula a, regula e favorece favorece o Chi – o cente o Chi – o centro de enerro de energia, pouco abaixo do umgia, pouco abaixo do umbigobigo. Na. Na
tibetana, é uma das Seis Coisas Boas, preciosa nas doenças do coração e, principalmente, nastibetana, é uma das Seis Coisas Boas, preciosa nas doenças do coração e, principalmente, nas
mentais.mentais.

Texto adapatado. Fonte: (NEPOMUCENO, R.Texto adapatado. Fonte: (NEPOMUCENO, R.  Viagem  Viagem ao ao fabulofabulo soso  mundo das especiariasmundo das especiarias. Rio de. Rio de
Janeiro: 2003. p. 157).Janeiro: 2003. p. 157).

Em “Usada como tempero, melhora o humor”, há uma relação implícita de condição entre asEm “Usada como tempero, melhora o humor”, há uma relação implícita de condição entre as
orações. Como não há uma conjunção explícita, mas a relação se estabelece pelo sentido, outro tipoorações. Como não há uma conjunção explícita, mas a relação se estabelece pelo sentido, outro tipo
de relação que poderia ser considerada válida entre as orações, sem qualquer mudança ou prejuízode relação que poderia ser considerada válida entre as orações, sem qualquer mudança ou prejuízo
sintáticosemântico (quanto à forma e ao sentido), nesse caso, é a desintáticosemântico (quanto à forma e ao sentido), nesse caso, é a de

99  Q562699  Português

Noz-moscadaNoz-moscada

SAÚDESAÚDE

 Óleo rico em miristicina, potente estimulante do sistema nervoso. Usada como tempero, melhoraÓleo rico em miristicina, potente estimulante do sistema nervoso. Usada como tempero, melhorao humor; em excesso, pode causar problemas, adverte Botsaris.o humor; em excesso, pode causar problemas, adverte Botsaris.

 Antiss Antisséptica, adstringente, anti-inflamatória, éptica, adstringente, anti-inflamatória, antibacteantibacteriana, antifúngica, riana, antifúngica, antioxidante; reduz oantioxidante; reduz o

colesterol, ajuda a quem sofre de diarreia.colesterol, ajuda a quem sofre de diarreia.

  Na Na medicina chinesmedicina chinesa, regula a, regula e favorece favorece o Chi – o cente o Chi – o centro de enerro de energia, pouco abaixo do umgia, pouco abaixo do umbigobigo. Na. Na

tibetana, é uma das Seis Coisas Boas, preciosa nas doenças do coração e, principalmente, nastibetana, é uma das Seis Coisas Boas, preciosa nas doenças do coração e, principalmente, nas

mentais.mentais.

Texto adapatado. Fonte: (NEPOMUCENO, R.Texto adapatado. Fonte: (NEPOMUCENO, R.  Viagem  Viagem ao ao fabulofabulo soso  mundo das especiariasmundo das especiarias. Rio de. Rio de

Janeiro: 2003. p. 157).Janeiro: 2003. p. 157).



 

a)  Rico, potente, chinesa.

b)  Chinesa, antifúngica, antisséptica.

c)  Nervoso, adstringente, anti-inflamatório.

d)  Tibetana, mentais, boas.

e)  Boas, preciosa, antioxidante.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  Saúde pública no Brasil.

b)  Direitos sobre a promoção da saúde para todos os integrantes de uma família.

c)  A Organização Mundial da Saúde e os estatutos que regem a OMS

d)  Promoção à saúde e o cuidado na prevenção de doenças femininas.

e)  Masculinidade e saúde do homem.

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa que tiva que apresapresenta apenas adjeenta apenas adjetivos com tivos com função função de qude qualificar o alificar o substantivosubstantivo

correspondente, ou seja, que não apresenta qualquer adjetivo com função classificatória.correspondente, ou seja, que não apresenta qualquer adjetivo com função classificatória.

100  Q608170  Português

Discursos masculinos sobre prevenção e promoção da saúde do homemDiscursos masculinos sobre prevenção e promoção da saúde do homem
Matheus Trilico, Gabriela R. de Oliveira, Marinei Kijimura, Sueli M. PiroloMatheus Trilico, Gabriela R. de Oliveira, Marinei Kijimura, Sueli M. Pirolo

  A A promoção da saúde é promoção da saúde é uma proposta de política uma proposta de política mundial, mundial, contemporânea na saúde contemporânea na saúde pública e pública e disseminada peladisseminada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) a partir de 1984. Aprovada na Carta de Ottawa, traz a saúde em seu conceito amplo,Organização Mundial da Saúde (OMS) a partir de 1984. Aprovada na Carta de Ottawa, traz a saúde em seu conceito amplo,
relacionando-a com qualidade de vida decorrente de processos complexos interligados a fatores como alimentação, justiçarelacionando-a com qualidade de vida decorrente de processos complexos interligados a fatores como alimentação, justiça
social, ecossistema, renda e educação. Também trabalha com o princípio de autonomia dos indivíduos e das comunidades,social, ecossistema, renda e educação. Também trabalha com o princípio de autonomia dos indivíduos e das comunidades,
reforçando assim o planejamento e o poder local.reforçando assim o planejamento e o poder local.

Nesse mesmo sentido, a Declaração de Alma-Ata, em 1978 , estabelece a proposta da ‘atenção primária à saúde’ eNesse mesmo sentido, a Declaração de Alma-Ata, em 1978 , estabelece a proposta da ‘atenção primária à saúde’ e
amplia a visão do cuidado à saúde: sai da visão hierárquica do conhecimento especializado, incentiva o envolvimento daamplia a visão do cuidado à saúde: sai da visão hierárquica do conhecimento especializado, incentiva o envolvimento da
população e destaca os fatores necessários para propiciar a qualidade de vida e o direito ao bem-estar social. A atençãopopulação e destaca os fatores necessários para propiciar a qualidade de vida e o direito ao bem-estar social. A atenção
primária à saúde está estreitamente vinculada à ‘promoção da saúde’ e à prevenção de enfermidades, não abandonando asprimária à saúde está estreitamente vinculada à ‘promoção da saúde’ e à prevenção de enfermidades, não abandonando as
dimensões setorial e técnica e incluindo outras dimensões.dimensões setorial e técnica e incluindo outras dimensões.
  No BNo Brasil, rasil, a Estrata Estrat égia Saúde égia Saúde da Famída Família relia responde a esponde a essa ampliação do cuissa ampliação do cui dado ao buscar a promoção da qualidade dedado ao buscar a promoção da qualidade de
vida e intervenção nos fatores que geram riscos, por meio de ações programáticas abrangentes e ações intersetoriais.vida e intervenção nos fatores que geram riscos, por meio de ações programáticas abrangentes e ações intersetoriais.
Nessa perspectiva, entende-se importante a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem.Nessa perspectiva, entende-se importante a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem.
  Criada em Criada em 2009, e2009, essa política prossa política pro cura incluir a mcura incluir a masculinidade nas questões clínica e asculinidade nas questões clínica e epidemepidemiológica, ofereiológica, oferecendo umacendo uma

proposta proposta singulsingular de ar de cuidado de promoção e recuperação da cuidado de promoção e recuperação da saúde. Ela se fundamesaúde. Ela se fundame nta nta na idiossincrasia do na idiossincrasia do gênegêneroro
masculino - termo que, para o campo da pesquisa, refere-se apenas a áreas estruturais e ideológicas que envolvem relaçãomasculino - termo que, para o campo da pesquisa, refere-se apenas a áreas estruturais e ideológicas que envolvem relação
entre os sexos, delimitando então um novo terreno evidenciam na literatura que os homens sofrem influência dessaentre os sexos, delimitando então um novo terreno evidenciam na literatura que os homens sofrem influência dessa
representação da masculinidade, imprimindo a idealização de sucesso, poder e força.representação da masculinidade, imprimindo a idealização de sucesso, poder e força.
  EstEstudos comparatudos comparat ivos eivos entre homentre homens e ns e mulhemulheres comprovam res comprovam que que os homeos homens são mais ns são mais vulneráveivulneráveis às doenças, s às doenças, sobretudsobretudoo
às enfermidades graves e crônicas, e morrem mais precocemente que as mulheres.A despeito da maior vulnerabilidade e dasàs enfermidades graves e crônicas, e morrem mais precocemente que as mulheres.A despeito da maior vulnerabilidade e das
altas taxas de morbimortalidade, os homens não buscam, como as mulheres, os serviços de atenção básica.altas taxas de morbimortalidade, os homens não buscam, como as mulheres, os serviços de atenção básica.
  Segundo estatístSegundo estatíst icas do Ministério da Saúde, o homeicas do Ministério da Saúde, o homem é m é mais vulnemais vulnerável à virável à violência, seja comolência, seja como autoro autor, seja como , seja como vítima. vítima. AA
prevalência de dependentes de álcool também é maior para o sexo masculino: 19,5% dos homens são dependentes deprevalência de dependentes de álcool também é maior para o sexo masculino: 19,5% dos homens são dependentes de
álcool, contra 6,9% das mulheres. Em relação ao tabagismo, os homens usam cigarros também com maior frequência doálcool, contra 6,9% das mulheres. Em relação ao tabagismo, os homens usam cigarros também com maior frequência do
que as mulheres, o que acarreta maior vulnerabilidade a doenças cardiovasculares, cânceres, doenças pulmonaresque as mulheres, o que acarreta maior vulnerabilidade a doenças cardiovasculares, cânceres, doenças pulmonares
obstrutivas crônicas, doenças bucais e outras.obstrutivas crônicas, doenças bucais e outras.
  A A masculinidade hegemasculinidade hegemônica seria aquela lmônica seria aquela ligada à legitimidade igada à legitimidade do patriado patria rcadorcado , que , que garagara nte a dominação dos homens nte a dominação dos homens e ae a
subordinação das mulheres. Ela não diz respeito a um estilo de vida, mas a configurações que formam as relações desubordinação das mulheres. Ela não diz respeito a um estilo de vida, mas a configurações que formam as relações de
gênero. Novos grupos podem desafiar antigas soluções e construir uma nova hegemonia. Hoje, essa demonstração degênero. Novos grupos podem desafiar antigas soluções e construir uma nova hegemonia. Hoje, essa demonstração de
força, controle e não vulnerabilidade cede espaço, tirando do homem moderno toda essa supremacia.força, controle e não vulnerabilidade cede espaço, tirando do homem moderno toda essa supremacia.
  No No bojo dessas representações de bojo dessas representações de masculinidade, busca-se o masculinidade, busca-se o subjetivo contido na discussão de subjetivo contido na discussão de masculinidade e masculinidade e saúde esaúde e
a consequente ima consequente im portância parportância par a ta t al, quando atribuída às al, quando atribuída às políticas especípolíticas especí ficas de saúde pública voltada parficas de saúde pública voltada par a o a o gênegêneroro
masculino. Torna-se, então, necessário compreender suas representações no contexto do diálogo relacional ao gêneromasculino. Torna-se, então, necessário compreender suas representações no contexto do diálogo relacional ao gênero
masculino, visando à promoção de saúde articulada ao princípio de autonomia dos indivíduos.masculino, visando à promoção de saúde articulada ao princípio de autonomia dos indivíduos.

Texto adaptado. Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar ttext&pid=S1981-
77462015000200381&lng=pt&nrm=iso

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa que tiva que correscorresponde ponde ao tema ao tema centrcentral dal do o texttexto.o.



 

Respostas 81: 82: 83: 84: 85: 86: 87: 88: 89: 90: 91: 92: 93: 94: 95:

96: 97: 98: 99: 100:

←  1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 39 40 →



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  após a disseminação da proposta sobre a promoção da saúde, a Declaração de Alma-Ata estabeleceu a

proposta de atenção primária à saúde e ampliou a visão a respeito do cuidado da saúde.

b)  no Brasil, o Programa Saúde da Família atendeu até 2009 somente pacientes do sexo feminino.

c)  em estudos realizados, constatou-se que as mulheres, por serem mais frágeis, são mais suscetíveis a

doenças graves.

d)  o percentual de homens que bebem e fumam é o triplo do percentual de mulheres que fazem uso da

bebida e do fumo.

e)  a proposta da promoção da saúde envolve um espaço de atuação que extrapola o setor saúde,
apontando para uma articulação com o conjunto de outros setores.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

101  Q608171  Português

Discursos masculinos sobre prevenção e promoção da saúde do homemDiscursos masculinos sobre prevenção e promoção da saúde do homem
Matheus Trilico, Gabriela R. de Oliveira, Marinei Kijimura, Sueli M. PiroloMatheus Trilico, Gabriela R. de Oliveira, Marinei Kijimura, Sueli M. Pirolo

  A A promoção da saúde é promoção da saúde é uma proposta de política uma proposta de política mundial, mundial, contemporânea na saúde contemporânea na saúde pública e pública e disseminada peladisseminada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) a partir de 1984. Aprovada na Carta de Ottawa, traz a saúde em seu conceito amplo,Organização Mundial da Saúde (OMS) a partir de 1984. Aprovada na Carta de Ottawa, traz a saúde em seu conceito amplo,
relacionando-a com qualidade de vida decorrente de processos complexos interligados a fatores como alimentação, justiçarelacionando-a com qualidade de vida decorrente de processos complexos interligados a fatores como alimentação, justiça
social, ecossistema, renda e educação. Também trabalha com o princípio de autonomia dos indivíduos e das comunidades,social, ecossistema, renda e educação. Também trabalha com o princípio de autonomia dos indivíduos e das comunidades,
reforçando assim o planejamento e o poder local.reforçando assim o planejamento e o poder local.

Nesse mesmo sentido, a Declaração de Alma-Ata, em 1978 , estabelece a proposta da ‘atenção primária à saúde’ eNesse mesmo sentido, a Declaração de Alma-Ata, em 1978 , estabelece a proposta da ‘atenção primária à saúde’ e
amplia a visão do cuidado à saúde: sai da visão hierárquica do conhecimento especializado, incentiva o envolvimento daamplia a visão do cuidado à saúde: sai da visão hierárquica do conhecimento especializado, incentiva o envolvimento da
população e destaca os fatores necessários para propiciar a qualidade de vida e o direito ao bem-estar social. A atençãopopulação e destaca os fatores necessários para propiciar a qualidade de vida e o direito ao bem-estar social. A atenção
primária à saúde está estreitamente vinculada à ‘promoção da saúde’ e à prevenção de enfermidades, não abandonando asprimária à saúde está estreitamente vinculada à ‘promoção da saúde’ e à prevenção de enfermidades, não abandonando as

dimensões setorial e técnica e incluindo outras dimensões.dimensões setorial e técnica e incluindo outras dimensões.  No BNo Brasil, rasil, a Estrata Estrat égia Saúde égia Saúde da Famída Família relia responde a esponde a essa ampliação do cuissa ampliação do cui dado ao buscar a promoção da qualidade dedado ao buscar a promoção da qualidade de
vida e intervenção nos fatores que geram riscos, por meio de ações programáticas abrangentes e ações intersetoriais.vida e intervenção nos fatores que geram riscos, por meio de ações programáticas abrangentes e ações intersetoriais.
Nessa perspectiva, entende-se importante a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem.Nessa perspectiva, entende-se importante a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem.
  Criada em Criada em 2009, e2009, essa política prossa política pro cura incluir a mcura incluir a masculinidade nas questões clínica e asculinidade nas questões clínica e epidemepidemiológica, ofereiológica, oferecendo umacendo uma
proposta proposta singulsingular de ar de cuidado de promoção e recuperação da cuidado de promoção e recuperação da saúde. Ela se fundamesaúde. Ela se fundame nta nta na idiossincrasia do na idiossincrasia do gênegêneroro
masculino - termo que, para o campo da pesquisa, refere-se apenas a áreas estruturais e ideológicas que envolvem relaçãomasculino - termo que, para o campo da pesquisa, refere-se apenas a áreas estruturais e ideológicas que envolvem relação
entre os sexos, delimitando então um novo terreno evidenciam na literatura que os homens sofrem influência dessaentre os sexos, delimitando então um novo terreno evidenciam na literatura que os homens sofrem influência dessa
representação da masculinidade, imprimindo a idealização de sucesso, poder e força.representação da masculinidade, imprimindo a idealização de sucesso, poder e força.
  EstEstudos comparatudos comparat ivos eivos entre homentre homens e ns e mulhemulheres comprovam res comprovam que que os homeos homens são mais ns são mais vulneráveivulneráveis às doenças, s às doenças, sobretudsobretudoo
às enfermidades graves e crônicas, e morrem mais precocemente que as mulheres.A despeito da maior vulnerabilidade e dasàs enfermidades graves e crônicas, e morrem mais precocemente que as mulheres.A despeito da maior vulnerabilidade e das
altas taxas de morbimortalidade, os homens não buscam, como as mulheres, os serviços de atenção básica.altas taxas de morbimortalidade, os homens não buscam, como as mulheres, os serviços de atenção básica.
  Segundo estatístSegundo estatíst icas do Ministério da Saúde, o homeicas do Ministério da Saúde, o homem é m é mais vulnemais vulnerável à virável à violência, seja comolência, seja como autoro autor, seja como , seja como vítima. vítima. AA
prevalência de dependentes de álcool também é maior para o sexo masculino: 19,5% dos homens são dependentes deprevalência de dependentes de álcool também é maior para o sexo masculino: 19,5% dos homens são dependentes de
álcool, contra 6,9% das mulheres. Em relação ao tabagismo, os homens usam cigarros também com maior frequência doálcool, contra 6,9% das mulheres. Em relação ao tabagismo, os homens usam cigarros também com maior frequência do
que as mulheres, o que acarreta maior vulnerabilidade a doenças cardiovasculares, cânceres, doenças pulmonaresque as mulheres, o que acarreta maior vulnerabilidade a doenças cardiovasculares, cânceres, doenças pulmonares
obstrutivas crônicas, doenças bucais e outras.obstrutivas crônicas, doenças bucais e outras.
  A A masculinidade hegemasculinidade hegemônica seria aquela lmônica seria aquela ligada à legitimidade igada à legitimidade do patriado patria rcadorcado , que , que garagara nte a dominação dos homens nte a dominação dos homens e ae a
subordinação das mulheres. Ela não diz respeito a um estilo de vida, mas a configurações que formam as relações desubordinação das mulheres. Ela não diz respeito a um estilo de vida, mas a configurações que formam as relações de
gênero. Novos grupos podem desafiar antigas soluções e construir uma nova hegemonia. Hoje, essa demonstração degênero. Novos grupos podem desafiar antigas soluções e construir uma nova hegemonia. Hoje, essa demonstração de
força, controle e não vulnerabilidade cede espaço, tirando do homem moderno toda essa supremacia.força, controle e não vulnerabilidade cede espaço, tirando do homem moderno toda essa supremacia.

  No No bojo dessas representações de bojo dessas representações de masculinidade, busca-se o masculinidade, busca-se o subjetivo contido na discussão de subjetivo contido na discussão de masculinidade e masculinidade e saúde esaúde e
a consequente ima consequente im portância parportância par a ta t al, quando atribuída às al, quando atribuída às políticas especípolíticas especí ficas de saúde pública voltada parficas de saúde pública voltada par a o a o gênegêneroro
masculino. Torna-se, então, necessário compreender suas representações no contexto do diálogo relacional ao gêneromasculino. Torna-se, então, necessário compreender suas representações no contexto do diálogo relacional ao gênero
masculino, visando à promoção de saúde articulada ao princípio de autonomia dos indivíduos.masculino, visando à promoção de saúde articulada ao princípio de autonomia dos indivíduos.

Texto adaptado. Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-
77462015000200381&lng=pt&nrm=iso

De acordo com o texto,De acordo com o texto,

102  Q608172  Português

 “Nes “Nesse mesmo se mesmo sentido, sentido, a Declara Declaraçãação o de Alma-Ata, em de Alma-Ata, em 1978, 1978, estaestabelece a propbelece a proposta da osta da 'ate'atençãonção
primária à saúde' e amplia a visão do cuidado à saúde: sai da visão hierárquica do conhecimentoprimária à saúde' e amplia a visão do cuidado à saúde: sai da visão hierárquica do conhecimento
especializado...".especializado...".

BETA



 

a)  São todos invariáveis.

b)  “Nesse" varia somente em gênero.

c)  “amplia" e “especializado" podem variar em gênero e número, e em pessoa, tempo e modo verbais.

d)  Somente “amplia" pode variar em pessoa e número, e em tempo e modos verbais.

e)  Somente o termo “especializado" é invariável.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  A respeito da maior vulnerabilidade e das altas taxas de morbimortalidade.

b)  Embora haja maior vulnerabilidade e altas taxas de morbimortalidade.

c)  Apesar da maior vulnerabilidade e das altas taxas de morbimortalidade.

d)  Ainda que haja maior vulnerabilidade e altas taxas de morbimortalidade.

e)  Mesmo com a maior vulnerabilidade e com as altas taxas de morbimortalidade.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  Tempo – Crise – Planta.

b)  Chaveiro – Subsolo – Crise.

c)  Trator – Carta – Subsolo.

d)  Carreira – Professor – Passatempo.

e)  Pilha – Carta – Problema

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  o pronome “se”, adequadamente, encontra-se em posição de ênclise.

Com relação aos termos em destaque, independentemente do contexto em que podem estarCom relação aos termos em destaque, independentemente do contexto em que podem estar
inseridos, assinale a alternativa correta referente ao que se afirma.inseridos, assinale a alternativa correta referente ao que se afirma.

103  Q608173  Português

 “A despeito  “A despeito da mda maior vulnerabilidaior vulnerabilidade e dade e das altas taxaas altas taxas de s de morbimmorbimortalidade, oortalidade, o s homs homens nãoens não
buscam, como as mulheres, os serviços de atenção básica".buscam, como as mulheres, os serviços de atenção básica".

 A expres A expressão em são em destadestaque NÃO poque NÃO pode ser substituída, de ser substituída, sem que sem que haja prejhaja prejuízo uízo semânticsemântico, o, porpor

104  Q608174  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que toque todas as palavras apresdas as palavras apresentam um entam um encontro consonantal.encontro consonantal.

105  Q608175  Português

Em “No bojo dessas representações de masculinidade, busca-se o subjetivo contido na discussão deEm “No bojo dessas representações de masculinidade, busca-se o subjetivo contido na discussão de
masculinidade...”,masculinidade...”,



 

b)  o pronome “se”, adequadamente, encontra-se em posição de próclise.

c)  o pronome “se”, inadequadamente, encontra-se em posição de ênclise.

d)  o pronome “se”, inadequadamente, encontra-se em posição de próclise.

e)  não há a necessidade do pronome “se” nessa situação.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  há um problema de concordância verbal.

b)  “enfermidades” deveria estar no singular para concordar com “prevenção”.

c)  os termos “setorial” e “técnica” foram empregados adequadamente no singular

d)  os termos “setorial” e ” técnica” deveriam estar no plural para concordar com “dimensões”.

e)  os verbos “abandonar” e “incluir” estão conjugados adequadamente para conc ordar com os seus

sujeitos.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  “...busca-se o subjetivo contido na discussão de masculinidade”.

b)  “...traz a saúde em seu conceito amplo”.

c)  “...refere-se apenas a áreas estruturais e ideológicas”.

d)  “...incentiva o envolvimento da população”.

e)  “...a Estratégia Saúde da Família responde a essa ampliação”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  as crases foram empregadas inadequadamente, pois, nos dois casos, não há a necessidade de artigo

antes do termo saúde, podendo aparecer antes apenas a preposição “a”, podendo até ser substituída

por “para”.

b)  somente a primeira crase foi empregada inadequadamente, pois o termo antecedente “primária” não

rege preposição.

c)  as crases foram empregadas inadequadamente, pois além de estarem distantes dos respectivos verbos,

 “estabelecer” (verbo bitransitivo) e “ampliar”, neste último caso, o verbo não rege preposição por ser

transitivo direto.

d)  as crases foram empregadas para atender às regências, respectivamente, de “atenção” e “cuidado”.

Nos dois casos, a palavra regida é “saúde”, uma palavra de gênero feminino e que, portanto, está

106  Q608176  Português

Em “A atenção primária à saúde está estreitamente vinculada à ‘promoção da saúde’ e à prevençãoEm “A atenção primária à saúde está estreitamente vinculada à ‘promoção da saúde’ e à prevenção

de enfermidades, não abandonando as dimensões setorial e técnica e incluindo outras dimensões.”,de enfermidades, não abandonando as dimensões setorial e técnica e incluindo outras dimensões.”,

107  Q608177  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa que tiva que apresapresenta um enta um verbo classificado comverbo classificado como o irregular.irregular.

108  Q608178  Português

Em “estabelece a proposta da ‘atenção primária à saúde’ e amplia a visão do cuidado à saúde”,Em “estabelece a proposta da ‘atenção primária à saúde’ e amplia a visão do cuidado à saúde”,



 

acompanhada do artigo “a”.

e)  as crases foram empregadas para atender às regências, respectivamente, de “atenção” e “visão”. Nos

dois casos, o termo regente é “saúde”, um termo de gênero feminino e que, portanto, está

acompanhado do artigo “a”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  apesar de as.

b)  conforme.

c)  através das.

d)  como.

e)  em lugar das.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

109  Q608179  Português

Em “Segundo estatísticas do Ministério da Saúde, o homem é mais vulnerável à violência”, o termoEm “Segundo estatísticas do Ministério da Saúde, o homem é mais vulnerável à violência”, o termo
em destaque pode ser substituído, sem prejuízo semântico, porem destaque pode ser substituído, sem prejuízo semântico, por

110  Q619634  Português Interpretação de Textos

  Para Para coibir coibir falsificações, falsificações, remédios remédios devemdevem
  ganhar ganhar “RG" “RG" até até o o final final de de 20162016

Débora Nogueira - Do UOL - 23/07/2015Débora Nogueira - Do UOL - 23/07/2015

 A caixinha  A caixinha de remédio como você conhece deve mudar em brevede remédio como você conhece deve mudar em breve. A part. A part ir do ir do final de 2016, deve começar a vafinal de 2016, deve começar a va ler a lei deler a lei de
rastreabilidade dos medicamentos, que determina que cada caixinha será rastreável a partir de um código 2D (em duasrastreabilidade dos medicamentos, que determina que cada caixinha será rastreável a partir de um código 2D (em duas
dimensões). Estima-se que um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado, segundo a OMS.dimensões). Estima-se que um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado, segundo a OMS.

Essa espécie de “RG dos remédios" servirá para que as agências regulatórias como a Anvisa possam saber o caminhoEssa espécie de “RG dos remédios" servirá para que as agências regulatórias como a Anvisa possam saber o caminho
que um medicamento faz, desde o momento da fabricação até a comercialização. O consumidor também terá parte nisso:que um medicamento faz, desde o momento da fabricação até a comercialização. O consumidor também terá parte nisso:
será possível verificar a partir do código da caixa se o remédio é verdadeiro. As indústrias farmacêuticas que operam noserá possível verificar a partir do código da caixa se o remédio é verdadeiro. As indústrias farmacêuticas que operam no
Brasil devem ter três lotes testes rastreáveis até dezembro de 2015 e todo o sistema implantado até dezembro de 2016.Brasil devem ter três lotes testes rastreáveis até dezembro de 2015 e todo o sistema implantado até dezembro de 2016.

Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação para só depois de 2025. As informações sobre oPorém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação para só depois de 2025. As informações sobre o
consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto as informações de demanda e vendas, são muito valiosas.consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto as informações de demanda e vendas, são muito valiosas.

Hoje, a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações sobre a venda de remédios para poderHoje, a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações sobre a venda de remédios para poder
definir estratégias de marketing e a atuação dos representantes de laboratórios junto aos médicos (que podem até ganhardefinir estratégias de marketing e a atuação dos representantes de laboratórios junto aos médicos (que podem até ganhar
dinheiro e viagens pelo número de prescrições). Existem empresas que pagam farmácias para obter dados de médicos,dinheiro e viagens pelo número de prescrições). Existem empresas que pagam farmácias para obter dados de médicos,
números de vendas etc. e, então, os vendem à indústria.números de vendas etc. e, então, os vendem à indústria.

Com a lei, aprovada em 2009, toda essa informação seria passada para o governo. Mas a regulamentação feita pelaCom a lei, aprovada em 2009, toda essa informação seria passada para o governo. Mas a regulamentação feita pela
 Anvisa em 2013 não explicita  Anvisa em 2013 não explicita como seriam acomo seriam a rmazenadarmazenada s essas essa s informaçõs informaçõ es e quem teria aes e quem teria a cesso a cesso a elas. Apenas ficaelas. Apenas fica
determinado que a indústria é responsável pela segurança da cadeia desde a saída da fábrica até chegar ao consumidordeterminado que a indústria é responsável pela segurança da cadeia desde a saída da fábrica até chegar ao consumidor
final.final.

 As redes de dro As redes de dro gariagaria s e fars e farmácias, representamácias, representa das das pela Abrafarma pela Abrafarma (Associaçã(Associaçã o Brasileira de Redes do Brasileira de Redes de Farmácias e Farmácias ee
Drogarias), criticam o fato Drogarias), criticam o fato das das farmácias terem de refarmácias terem de re portar portar cada cada venvenda às da às farmacêfarmacêuticas. Com a lei da rauticas. Com a lei da ra streabilistreabilidade,dade,
cada modificação de lugar do medicamento (da fábrica para a farmácia e farmácia para o consumidor) deve ser informada.cada modificação de lugar do medicamento (da fábrica para a farmácia e farmácia para o consumidor) deve ser informada.

 “Isto é um verdadeiro  “Isto é um verdadeiro absurdabsurdo conto cont ra ra a pra privacidade da ivacidade da informação informação prevista na prevista na ConstituiçãConstituiçã o. Com todao. Com toda s essas essa s informaçõs informaçõ eses
à mão, fabricantes poderão alijar empresas, manipular preços e dominar a concorrência", afirmou o presidente executivoà mão, fabricantes poderão alijar empresas, manipular preços e dominar a concorrência", afirmou o presidente executivo
da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, em nota.da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, em nota.

 Alé Além disso, am disso, a s redes ds redes de farmácias e farmácias pedem um prazo pedem um prazo maior. “Mais dmaior. “Mais de 180 mil estabelecime 180 mil estabelecimentos - entos - entre farmáciaentre farmácia s,s,
hospitais e postos de saúde – terão de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística", disse.hospitais e postos de saúde – terão de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística", disse.

Há um projeto de lei em tramitação no Senado que pede alterações no envio de informações sobre os medicamentos eHá um projeto de lei em tramitação no Senado que pede alterações no envio de informações sobre os medicamentos e
propõe um prazo maior para adequação. No projeto, do senador Humberto Costa (PT), é proposto que cada membro dapropõe um prazo maior para adequação. No projeto, do senador Humberto Costa (PT), é proposto que cada membro da
cadeia tenha seu próprio banco de dados, acessível pelo Sistema Nacional de Controle de Medicamentos -- para que ocadeia tenha seu próprio banco de dados, acessível pelo Sistema Nacional de Controle de Medicamentos -- para que o



 

a)  Falsificação de medicamentos.

b)  Lucro arrecadado pela indústria farmacêutica.

c)  Uso indiscriminado de medicamentos no Brasil.

d)  Elevado consumo de medicamentos falsificados.

e)  Implantação de rastreamento de medicamentos.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  para indicar uma citação.

b)  para delimitar o título da obra que será publicada.

c)  para ironizar a situação considerada absurda.

d)  para expressar uma opinião do autor do texto.

e)  inadequadamente.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  o verbo “conhece" encontra-se conjugado no tempo presente do subjuntivo.

b)  apesar de, na locução verbal “deve mudar", o verbo “deve" estar conjugado no tempo presente do

indicativo, a ação da mudança deverá acontecer em um tempo futuro.

c)  o verbo “mudar" na locução verbal “deve mudar" está conjugado no tempo futuro do indicativo.

d)  os verbos “conhece" e “deve" , apesar de estarem conjugados no tempo presente, remetem a ações

futuras.

governgoverno federal construa seu próprio banco de dados o federal construa seu próprio banco de dados para apara a rmazenar e consultar todas rmazenar e consultar todas as movimas movimentaçõeentações doss dos
medicamentos. Junto a essa demanda, o senador pede mais 10 anos após a aprovação da lei para que todos se adequem,medicamentos. Junto a essa demanda, o senador pede mais 10 anos após a aprovação da lei para que todos se adequem,
ou seja, o rastreamento só passaria a valer a partir de 2025. O senador afirmou que o prazo de dez anos pode não serou seja, o rastreamento só passaria a valer a partir de 2025. O senador afirmou que o prazo de dez anos pode não ser
necessário e que o projeto de lei pode ser modificado antes de ser colocado em votação.necessário e que o projeto de lei pode ser modificado antes de ser colocado em votação.

 A Interfarma (Assoc A Interfarma (Assoc iação iação da Indúsda Indús tria tria Farmacêutica Farmacêutica de Pesquisa), que reúne 55 empresas de Pesquisa), que reúne 55 empresas farmacêuticas farmacêuticas queque
respondem por mais de 50% dos medicamentos comercializados no Brasil, afirma estar preparada para se adequar à lei erespondem por mais de 50% dos medicamentos comercializados no Brasil, afirma estar preparada para se adequar à lei e
produzir cerca de 4 bilhões de caixinhas por ano com o código individual para o rastreamento. “Já estamos preparadosproduzir cerca de 4 bilhões de caixinhas por ano com o código individual para o rastreamento. “Já estamos preparados
para cumprir as diretrizes. A lei de rastreabilidade é muito importante não só para evitar a falsificação mas também parapara cumprir as diretrizes. A lei de rastreabilidade é muito importante não só para evitar a falsificação mas também para
aumeaumentar a ntar a transparência ao transparência ao longo da cadeia farmacêuticlongo da cadeia farmacêutic a com o a com o recolrecolhimhimento correto de tributos e o ento correto de tributos e o combate ao roubocombate ao roubo
de cargas", afirmou o diretor de assuntos econômicos da Interfarma, Marcelo Liebhardt.de cargas", afirmou o diretor de assuntos econômicos da Interfarma, Marcelo Liebhardt.

Segundo a Anvisa, a adaptação não deve encarecer o produto final: “a implantação do rastreamento de medicamentosSegundo a Anvisa, a adaptação não deve encarecer o produto final: “a implantação do rastreamento de medicamentos
promove um retorno significativo na redução de custos de produção, de controles e gerenciamento de estoques, evitandopromove um retorno significativo na redução de custos de produção, de controles e gerenciamento de estoques, evitando
perdas e impulsionando o processo produtivo e de disponibilização de produtos".perdas e impulsionando o processo produtivo e de disponibilização de produtos".

Texto adaptado. Fonte: http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/...Texto adaptado. Fonte: http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/...

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa que tiva que correscorresponde ponde ao tema ao tema centrcentral dal do o texttexto.o.

111  Q619636  Português Pontuação

Em '“Mais de 180 mil estabelecimentos - entre farmácias, hospitais e postos de saúde – terão de seEm '“Mais de 180 mil estabelecimentos - entre farmácias, hospitais e postos de saúde – terão de se
adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística'", as aspas foram empregadas noadequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística'", as aspas foram empregadas no
textotexto

112  Q619637  Português Morfologia - Verbos

Em “A caixinha de remédio como você conhece deve mudar em breve",Em “A caixinha de remédio como você conhece deve mudar em breve",



 

e)  o verbo “deve", na locução verbal “deve mudar", é um verbo auxiliar que indica possibilidade.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  “seja falsificado" deveria estar no plural para concordar com “cinco medicamentos".

b)  “seja falsificado" está no singular para concordar com “Brasil".

c)
 “seja falsificado" está no singular para concordar com “um".

d)  o verbo “Estima-se" deveria estar no plural, pois o sujeito é indeterminado.

e)  “vendidos" deveria estar no singular para concordar com “medicamento", termo que está elíptico após

o termo “um".

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  a vírgula existente entre “demanda e vendas" e “são muito valiosas" foi empregada inadequadamente,

pois não se separa sujeito de verbo.

b)  o verbo “são" se encontra no plural para concordar com o seu sujeito antecedente “vendas".

c)  como o verbo “ser" pode concordar com o predicativo, nesse caso, ele está conc ordando com

 “valiosas".

d)  a informação que está entre vírgulas apresenta um detalhe referente ao que se apresenta na expressão

anterior.

e)  a informação intercalada entre as vírgulas pode ter sido a causa da conc ordância inadequada do

verbo, que ficou longe e não estabeleceu concordância com o seu sujeito “consumo de

medicamentos".

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  “a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações sobre a venda de remédios".

b)  “obter informações sobre a venda de remédios para poder definir estratégias de marketing e a atuação

dos representantes de laboratórios...".

c)  “é proposto que cada membro da cadeia tenha seu próprio banco de dados (...) para que o governo

federal construa seu próprio banco de dados".

d)  “Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação para só depois de 2025."

e)  “que o governo federal construa seu próprio banco de dados para armazenar e consultar todas as

movimentações dos medicamentos.

113  Q619638  Português Sintaxe

Em “Estima-se que um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado",Em “Estima-se que um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado",

114  Q619639  Português Pontuação

Em “As informações sobre o consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto asEm “As informações sobre o consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto as
informações de demanda e vendas, são muito valiosas",informações de demanda e vendas, são muito valiosas",

115  Q619640  Português Morfologia

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa cujo tiva cujo “para" em d“para" em destaestaque NÃO tem que NÃO tem função função de introde introduzir uma duzir uma ideia dideia dee

finalidade.finalidade.



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  funcio na como conjunç ão integrante.

b)  retoma o termo antecedente “Senado".

c)  remete ao projeto de lei referido anteriormente.

d)  remete ao termo “tramitação" mencionado anteriormente.

e)  foi empregado inadequadamente, pois, em seu lugar, deveria ser empregado o termo “qual".

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  Paraguai – trato - galho.

b)  Chave – carro - campeão.

c)  Chuva – pedra - campeão.

d)  Passo – chave – trigo.

e)  Trigo – pedra – Paraguai.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  “terão de se adequar tecnologicamente".

b)  “propõe um prazo maior para adequação".

c)  “cada membro da cadeia".

d)  “55 empresas farmacêuticas".

e)  “promove um retorno significativo".

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Pedagogo

116  Q619641
Português Funções morfossintáticas da palavra QUE

Em “Há um projeto de lei em tramitação no Senado que pede alterações no envio de informaçõesEm “Há um projeto de lei em tramitação no Senado que pede alterações no envio de informações
sobre os medicamentos e propõe um prazo maior para adequação", o termo em destaquesobre os medicamentos e propõe um prazo maior para adequação", o termo em destaque

117  Q619642  Português Fonologia

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que toque todas as palavras apresdas as palavras apresentam dígentam dígrafo.rafo.

118  Q619643  Português Interpretação de Textos

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa cuja palavra ou tiva cuja palavra ou expreexpressãssão o em dem destaestaque NÃO tem que NÃO tem a função a função de caracde caracterizaterizar or o
termo antecedente.termo antecedente.

119  Q585355  Português Interpretação de Textos

  A CHA A CHAVEVE
  Ela Ela abre abre mais mais do do que que uma uma portporta, a, inaugura inaugura um um novo novo tempotempo
  IVAN IVAN MARTINSMARTINS
  Certos objetos dão a Certos objetos dão a exata medida exata medida de de um um relacionamento. relacionamento. A A chave, chave, por exempor exemplo. plo. Embora caiba no Embora caiba no bolso, ebolso, ela temla tem
importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que vocêimportância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você
renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomandorenuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando
aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou. O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou. O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.



 

a)  O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.

b)  O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre

com a evolução do relacionamento.

c)  O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.

d)  Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma

e assume sua privacidade em nome do amor.

e)  Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum

temor.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Pedagogo

a)  “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.

b)  “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.

c)  “reciproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.

d)  todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.

e)  “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais queQuem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que
vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como sevai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se
não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, nãonão fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não
cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.
  Não iNão interessa se nteressa se você você dá ou dá ou ganha a chave, ganha a chave, a sensação é a sensação é a mea mesma. sma. Ou Ou quase.quase.
  Quem Quem a recebe a recebe se ese enche nche de de orgulho. Norgulho. No auge o auge da paixão, e da paixão, e a pessoa que a pessoa que provoca seus meprovoca seus melhores sentimlhores sentimentos (a pessoaentos (a pessoa
mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde,mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde,
quando chega à sua quando chega à sua própria casa própria casa e vai abrir a portae vai abrir a porta . Prim. Primeieiro, estranha a ro, estranha a cor e o formato da cor e o formato da chave novchave nova, mas logo entendea, mas logo entende
a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que estáa delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está
sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, maissendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais
intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.
  O O momento momento de ede entregar a chave ntregar a chave sempre sempre foi para mifoi para mim m o momo momento de ento de máximo otimimáximo otimismo.smo.
 [...] [...]
  Você Você tem tem certeza de que certeza de que a outra pessoa ficará feliz e a outra pessoa ficará feliz e comovida, mcomovida, mas ao mesmo as ao mesmo tempo temtempo teme, e, secretamente, secretamente, ser recusado.ser recusado.
Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, queEntão vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que
você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Porvocê não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por
isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudoisto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo

parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno,parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno,herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos -herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos -
os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.
  Se Se as chaves as chaves de de despedida parecem despedida parecem a pior a pior coisa do coisa do mundo, mundo, não são.não são.
 [...] [...]
  A A gente gente sabe que sabe que essas coisas, às essas coisas, às vezes, vezes, são efêsão efêmeras, meras, mas é mas é tão bonito.tão bonito.
  Pode sePode ser que r que dentro de dentro de três meses três meses ou três anos a chave ou três anos a chave inútil e inútil e esquecida seja esquecida seja encontraencontra da no bolso de da no bolso de uma calça ou uma calça ou nono
fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável éfundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é
que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chaveque o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave
do adeus não dói, ela constata e encerra.do adeus não dói, ela constata e encerra.
  Nestes Nestes tempos de tempos de arroarro gante indegante independência, pendência, em em que que a solidão a solidão virou virou estandaestanda rte erte exibido como xibido como prova de prova de força, a força, a doaçãdoaçã oo
de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a umde chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um
pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno,pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno,
correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”.correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”.
Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso,Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso,
verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

 Adapta do de http://epoca .globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

120  Q585356  Português Fonologia

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca,Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca,

oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar queoferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que



 

Respostas 101: 102: 103: 104: 105: 106: 107: 108: 109: 110: 111: 112: 113:

114: 115: 116: 117: 118: 119: 120:

←  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 39 40 →



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Pedagogo

a)  é facultativa.

b)  é obrigatória.

c)  foi utilizada incorretamente.

d)  foi utilizada para atender a regras de concordância.

e)

 foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Pedagogo

a)  a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.

b)

121  Q585357  Português Crase

  A CHA A CHAVEVE
  Ela Ela abre abre mais mais do do que que uma uma portporta, a, inaugura inaugura um um novo novo tempotempo
  IVAN IVAN MARTINSMARTINS
  Certos objetos dão a Certos objetos dão a exata medida exata medida de de um um relacionamento. relacionamento. A A chave, chave, por exempor exemplo. plo. Embora caiba no Embora caiba no bolso, ebolso, ela temla tem
importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que vocêimportância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você
renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomandorenuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando
aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou. O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou. O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.
  Quem Quem já passou pela já passou pela experiência experiência sabe como sabe como é é gostgost oso carregar no bolso oso carregar no bolso - ou - ou na bolsa - na bolsa - aquela cópia aquela cópia de de cinco reais cinco reais queque
vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como sevai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se
não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, nãonão fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não
cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.
  Não iNão interessa se nteressa se você você dá ou dá ou ganha a chave, ganha a chave, a sensação é a sensação é a mea mesma. sma. Ou Ou quase.quase.

  Quem Quem a recebe a recebe se ese enche nche de de orgulho. Norgulho. No auge o auge da paixão, e da paixão, e a pessoa que a pessoa que provoca seus meprovoca seus melhores sentimlhores sentimentos (a pessoaentos (a pessoamais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde,mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde,
quando chega à sua quando chega à sua própria casa própria casa e vai abrir a portae vai abrir a porta . Prim. Primeieiro, estranha a ro, estranha a cor e o formato da cor e o formato da chave novchave nova, mas logo entendea, mas logo entende
a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que estáa delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está
sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, maissendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais
intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.
  O O momento momento de ede entregar a chave ntregar a chave sempre sempre foi para mifoi para mim m o momo momento de ento de máximo otimimáximo otimismo.smo.
 [...] [...]
  Você Você tem tem certeza de que certeza de que a outra pessoa ficará feliz e a outra pessoa ficará feliz e comovida, mcomovida, mas ao mesmo as ao mesmo tempo temtempo teme, e, secretamente, secretamente, ser recusado.ser recusado.
Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, queEntão vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que
você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Porvocê não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por
isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudoisto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo
parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno,parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno,
herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos -herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos -
os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.
  Se Se as chaves as chaves de de despedida parecem despedida parecem a pior a pior coisa do coisa do mundo, mundo, não são.não são.
 [...] [...]
  A A gente gente sabe que sabe que essas coisas, às essas coisas, às vezes, vezes, são efêsão efêmeras, meras, mas é mas é tão bonito.tão bonito.
  Pode sePode ser que r que dentro de dentro de três meses três meses ou três anos a chave ou três anos a chave inútil e inútil e esquecida seja esquecida seja encontraencontra da no bolso de da no bolso de uma calça ou uma calça ou nono
fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável éfundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é
que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chaveque o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave

do adeus não dói, ela constata e encerra.do adeus não dói, ela constata e encerra.
  Nestes Nestes tempos de tempos de arroarro gante indegante independência, pendência, em em que que a solidão a solidão virou virou estandaestanda rte erte exibido como xibido como prova de prova de força, a força, a doaçãdoaçã oo
de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a umde chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um
pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno,pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno,
correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”.correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”.
Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso,Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso,
verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

 Adapta do de http://epoca .globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a craseEm “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

122  Q585358  Português Interpretação de Textos

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, éEm relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é
correto afirmar quecorreto afirmar que

BETA



 

a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do

casal.

c)  ocorre uma elipse na segunda oração.

d)  “sombrio” exerce a função de objeto direto.

e)  “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Pedagogo

a)  acentuação gráfica.

b)  ortografia.

c)  regência.

d)  concordância.

e)  pontuação.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Pedagogo

a)  saudade.

b)  indiferença.

c)  indecisão.

d)  morbidez.

e)  languidez.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Pedagogo

a)  um período composto apenas por coordenação.

b)  um período simples.

c)  um período composto apenas por subordinação.

d)  um período composto por subordinação e coordenação.

e)  dois períodos.

123  Q585359  Português Sintaxe

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe umaEm “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe umainadequação gramatical quanto àinadequação gramatical quanto à

124  Q585360  Português Interpretação de Textos

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significaEm “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

125  Q585361  Português Morfologia

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temosEm “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Pedagogo

a)  objeto indireto.

b)  objeto direto.

c)  sujeito.

d)  complemento nominal.

e)

 agente da passiva.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Pedagogo

a)  ferramenta sem propósito.

b)  chave do adeus.

c)  chave inútil e esquecida.

d)  chaves de despedida.

e)  chave falsa.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Pedagogo

a)  uma joia.

b)  uma aliança.

c)  um sorriso agridoce.

d)  um buquê de flores.

e)  um totem de confiança.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

126  Q585362
Português

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática deEm “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

127  Q585363  Português

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de umPelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um
relacrelacionamento, ionamento, EXCETOEXCETO

128  Q585364  Português

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

129  Q562640  Português

 [...] a alegria[...] a alegria
  Seu Seu sintoma sintoma mais mais bonito bonito é é nos nos jogar jogar para para fora,fora,
  de de encontro encontro ao ao mundo mundo e e a a nós nós mesmosmesmos
  IVAN IVAN MARTINSMARTINS
  A A alegria vem alegria vem de dede dentro ou de ntro ou de fora de fora de nós?nós?
  A A pergunta me pergunta me ocorrocorre e no meno meio de io de um blum bloco de carnaval, eoco de carnaval, enquantnquanto berro os o berro os versos imortais de Robeversos imortais de Roberto Carlos, cantarto Carlos, canta dosdos
em ritmo de samba: “Eu quero que você me aqueça neste inverno, e que tudo mais vá pro inferno”.em ritmo de samba: “Eu quero que você me aqueça neste inverno, e que tudo mais vá pro inferno”.



 

a)  a dúvida do autor é em relação a não saber se ele está realmente alegre com o fato de estar

participando de uma festa de carnaval.

b)  a dúvida do autor, expressa pela sua pergunta, retoma seu questionamento inicial referente à srcem

da alegria.

c)  o questionamento do autor demonstra uma certeza a respeito da fonte de sua alegria ser externa,
sendo expressa pelo sorriso de seu coração em resposta à festa.

d)  o questionamento do autor é uma demonstração de sua tristeza interna que se disfarça de alegria em

determinados momentos festivos.

e)  o questionamento do autor demonstra a certeza de que sua alegria é apenas uma demonstração do

contentamento que ele vive internamente.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)
 de concessão com a oração anterior.

b)  temporal de anterioridade com a oração anterior.

c)  de conformidade com a oração anterior.

d)  temporal de simultaneidade com a oração anterior.

e)  temporal de posterioridade com a oração anterior.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

  EstoEsto u contente, u contente, claro. Ao claro. Ao meu meu redor há um redor há um grupo de amigos e grupo de amigos e uma muma multidão ruidosa e colorida. Aultidão ruidosa e colorida. Ainda assim, a inda assim, a respostrespost aa
sobre a alegria me ilude. Meu coração sorri em resposta a essa festa ou acha nela apenas um eco do seu próprio esobre a alegria me ilude. Meu coração sorri em resposta a essa festa ou acha nela apenas um eco do seu próprio e
inesperado contentamento?inesperado contentamento?
  Embora simples, Embora simples, a pergunta não é trivial. a pergunta não é trivial. Se sou capaz de achar em Se sou capaz de achar em mim mim a alegria, a va alegria, a vida será uma. ida será uma. Se eSe ela precisa serla precisa ser
buscada fora, permanentemente, será outra, provavelmente pior.buscada fora, permanentemente, será outra, provavelmente pior.
  Penso Penso no amor, no amor, fonte pefonte permanente rmanente de de júbilo júbilo e e apreensão.apreensão.
  Quando ele Quando ele nos é subtraídonos é subtraído , instala-se em nós um, instala-se em nós uma trista trist eza sem tamanho e seeza sem tamanho e sem fimm fim, que , que tem o rosto de quem tem o rosto de quem nos deixou.nos deixou.
Ela vem de fora, nos é imposta pelas circunstâncias, mas torna-se parte de nós. Um luto encarnado. Um milhão deEla vem de fora, nos é imposta pelas circunstâncias, mas torna-se parte de nós. Um luto encarnado. Um milhão de
carnavais seriam incapaz de iluminar a escuridão dessa noite se não houvesse, dentro de nós, alguma fonte própria decarnavais seriam incapaz de iluminar a escuridão dessa noite se não houvesse, dentro de nós, alguma fonte própria de
alegria. Nem estaríamos na rua, se não fosse por ela. Nem nos animaríamos a ver de perto a multidão. Ficaríamos em casa,alegria. Nem estaríamos na rua, se não fosse por ela. Nem nos animaríamos a ver de perto a multidão. Ficaríamos em casa,
esmagados por nossa tristeza, remoendo os detalhes do que não mais existe. Ao longe, ouviríamos a batucada, e ela nosesmagados por nossa tristeza, remoendo os detalhes do que não mais existe. Ao longe, ouviríamos a batucada, e ela nos
pareceria remota e alheia.pareceria remota e alheia.
  Nossa aleNossa alegria existegria existe, e, entretanto. Por intretanto. Por i sso somos capazes de cantar e dançar quando o desso somos capazes de cantar e dançar quando o de stino nos atingestino nos atinge ..
  Nossa alegria se mNossa alegria se manifesta como força e anifesta como força e teimosia: ela teimosia: ela nos põe de nos põe de pé quando nem pé quando nem sairíamos da cama. Ela se esairíamos da cama. Ela se expõe comoxpõe como
esperança: acreditamos que o mundo nos trará algo melhor esta manhã; quem sabe esta noite; domingo, talvez. Ela nosesperança: acreditamos que o mundo nos trará algo melhor esta manhã; quem sabe esta noite; domingo, talvez. Ela nos
torna sensível à beleza da mulher estranha, ao sorriso feliz do amigo, à conversa simpática de um vizinho, aos problemastorna sensível à beleza da mulher estranha, ao sorriso feliz do amigo, à conversa simpática de um vizinho, aos problemas
do colega de trabalho. Nossa alegria cria interesse pelo mundo e nos faz perceber que ele também se interessa por nós.do colega de trabalho. Nossa alegria cria interesse pelo mundo e nos faz perceber que ele também se interessa por nós.

  Por míniPor mínima que ma que seja, eseja, essa fonte de luz ssa fonte de luz e ee energia é nergia é suficiente suficiente para dapara da r a largada e comer a largada e começar do zero. Um çar do zero. Um dia depois dodia depois dooutro. Todos os dias em que seja necessário.outro. Todos os dias em que seja necessário.
  Quando se Quando se está por baixo, muiestá por baixo, muito caído, não é to caído, não é fácil achar o ifácil achar o interruptnterruptor da nossa alegria. A or da nossa alegria. A gente tem gente tem a sensação de quea sensação de que
alegria se extinguiu e com ela o nosso desejo de transar e de viver, que costumam ser a mesma coisa. Mas a alegria está láalegria se extinguiu e com ela o nosso desejo de transar e de viver, que costumam ser a mesma coisa. Mas a alegria está lá
- feita de boas memórias, do amor que nos deram, do carinho que a gente deu aos outros. Existe como presença abstrata,- feita de boas memórias, do amor que nos deram, do carinho que a gente deu aos outros. Existe como presença abstrata,
mas calorosa, que nos dirige aos outros, que nos faz olhar para fora. É isso a alegria: algo de dentro que nos leva aomas calorosa, que nos dirige aos outros, que nos faz olhar para fora. É isso a alegria: algo de dentro que nos leva ao
mundo e nos permite o gozo e a reconhecimento de nós mesmos, no rosto do outro. Empatia e simpatia. Amor.mundo e nos permite o gozo e a reconhecimento de nós mesmos, no rosto do outro. Empatia e simpatia. Amor.
  Se a Se a alegria vem alegria vem de dede dentro ou de fora? De ntro ou de fora? De dentro, claro. Mas seu sintoma mais bonito é dentro, claro. Mas seu sintoma mais bonito é nos jogar panos jogar pa ra fora, de era fora, de encontroncontro
à música e à dança do mundo, ao encontro de nós mesmos.à música e à dança do mundo, ao encontro de nós mesmos.
  AdaptaAdapta do do de de httphttp://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-
martins/noticia/2015/02/dentro-de-nos-balegriab.htmlmartins/noticia/2015/02/dentro-de-nos-balegriab.html

Em “Meu coração sorri em resposta a essa festa ou acha nela apenas um eco do seu próprio eEm “Meu coração sorri em resposta a essa festa ou acha nela apenas um eco do seu próprio e
inesperado contentamento?", é correto inferir queinesperado contentamento?", é correto inferir que
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Em “A pergunta me ocorre no meio de um bloco de carnaval, enquanto berro os versos imortais deEm “A pergunta me ocorre no meio de um bloco de carnaval, enquanto berro os versos imortais de
Roberto Carlos...", a segunda oração do período exprime uma relaçãoRoberto Carlos...", a segunda oração do período exprime uma relação
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a)  “Se ela precisa ser buscada fora, permanentemente, será outra, provavelmente pior.

b)  “... ela nos põe de pé quando nem sairíamos da cama."

c)  “Ela vem de fora, nos é imposta pelas circunstâncias, mas torna-se parte de nós."

d)  “Ela se expõe como esperança: acreditamos que o mundo nos trará algo melhor esta manhã;".

e)  “Por mínima que seja, essa fonte de luz e energia é suficiente para dar a largada e começar do zero."

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  concordância.

b)  regência.

c)  colo cação pronominal.

d)  ortografia.

e)  pontuação.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  somente por meio de inferência é possível concluir que o questionamento inicial do texto é

respondido.

b)  não há elementos linguísticos no texto que co mprovem a resposta ao questionamento inic ial que o

autor faz.

c)  o questionamento inicial não é respondido no decorrer do texto, propositalmente, ficando como uma

reflexão para o leitor.

d)  no texto o autor responde explicitamente seu questionamento inicial.

e)  não é possível, durante a leitura, definir se o questionamento inicial do texto é respondido.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  tranquila"

b)  barulhenta".

c)  apressada".

Todos os termos e expressões destacados a seguir retomam “alegria", EXCETOTodos os termos e expressões destacados a seguir retomam “alegria", EXCETO

132  Q562643  Português

No período: “... algo de dentro que nos leva ao mundo e nos permite o gozo e a reconhecimento deNo período: “... algo de dentro que nos leva ao mundo e nos permite o gozo e a reconhecimento de
nós mesmos, no rosto do outro.", há uma inadequação gramatical quanto ànós mesmos, no rosto do outro.", há uma inadequação gramatical quanto à

133  Q562644  Português

Em relação ao texto, é correto afirmar queEm relação ao texto, é correto afirmar que

134  Q562645  Português

Descontextualizada, a expressão “multidão ruidosa" tem o mesmo significado que “multidãoDescontextualizada, a expressão “multidão ruidosa" tem o mesmo significado que “multidão



 

d)  alucinada".

e)  festiva".

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  por causa da regência do verbo “tornar" que exige em seu complemento o uso da preposição “a" e

pelo fato de “beleza" ser precedida por artigo feminino “a".

b)  por causa da regência do verbo “tornar" que exige em seu complemento o uso da preposição “a" e
pelo fato de “mulher estranha" ser uma expressão feminina precedida por artigo feminino “a".

c)  por causa da concordância necessária entre o termo feminino “sensível" e a expressão feminina “beleza

da mulher estranha".

d)  por causa da regência do nome “sensível" que exige em seu complemento o uso da preposição “a" e

pelo fato de “mulher estranha" ser uma expressão feminina precedida por artigo feminino “a".

e)  por causa da regência do nome “sensível" que exige em seu complemento o uso da preposição “a" e

pelo fato de “beleza" vir precedido do artigo feminino “a".

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  ordem.

b)  intensidade.

c)  lugar.

d)  tempo.

e)  modo.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  advérbio.

b)  adjetivo.

c)  substantivo.

d)  pronome.

e)  verbo.
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Em “Ela nos torna sensível à beleza da mulher estranha...", a crase foi utilizadaEm “Ela nos torna sensível à beleza da mulher estranha...", a crase foi utilizada
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Em “Ao longe, ouviríamos a batucada...", a expressão destacada indica circunstância deEm “Ao longe, ouviríamos a batucada...", a expressão destacada indica circunstância de

137  Q562648  Português

Em “sorriso feliz", o termo destacado é umEm “sorriso feliz", o termo destacado é um

138  Q562649  Português



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  rg o: EBSERHProva: A voga o

a)  metáfora.

b)  comparação.

c)  hipérbole.

d)  elipse.

e)  onomatopeia.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Assistente
 Administrativo

Dentre as figuras de estilo listadas a seguir, em “Embora simples, a pergunta não é trivial", ocorreDentre as figuras de estilo listadas a seguir, em “Embora simples, a pergunta não é trivial", ocorre
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  Os Os seis seis alimentos alimentos anticâanticâ ncer ncer que que não não podem podem faltar faltar no no seu seu cardácardá piopio
  Novo Novo livro livro ensina ensina a transformar a alima transformar a alimentação em entação em uma uma grande aliada na grande aliada na prevenção ao prevenção ao câncer Ncâncer Nos últimos os últimos anos,anos,
diversas pesquisas mostraram que uma alimentação equilibrada influencia na qualidade de vida. Alguns desses estudosdiversas pesquisas mostraram que uma alimentação equilibrada influencia na qualidade de vida. Alguns desses estudos
focam, sobretudo, nos benefícios de determinados alimentos para a prevenção contra o câncer, uma das doenças que maisfocam, sobretudo, nos benefícios de determinados alimentos para a prevenção contra o câncer, uma das doenças que mais
matam no Brasil e no mundo, principalmente o câncer de mama, próstata e pulmão. Diz o médico Paulo Hoff, chefe damatam no Brasil e no mundo, principalmente o câncer de mama, próstata e pulmão. Diz o médico Paulo Hoff, chefe da
oncologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. “Sabemos por análises retrospectivas que determinados alimentos,oncologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. “Sabemos por análises retrospectivas que determinados alimentos,
sobretudo as frutas e verduras, quando consumidos regularmente, podem ter um efeito protetor”.sobretudo as frutas e verduras, quando consumidos regularmente, podem ter um efeito protetor”.
  O O recém-lançado livro recém-lançado livro A A DieDieta Anticâncer – ta Anticâncer – PreveniPrevenir é r é o mo melhor Reelhor Remédio médio (tra(tra dução Téo Lorent; Escrituras Médicas, 200dução Téo Lorent; Escrituras Médicas, 200
páginas, 34,90 reais), escrito pela farmacêutica espanhola María Tránsito López, funciona como um guia de saúde,páginas, 34,90 reais), escrito pela farmacêutica espanhola María Tránsito López, funciona como um guia de saúde,
apresentando dezenas de alimentos que podem ser grandes aliados na prevenção contra o câncer. Todos os alimentosapresentando dezenas de alimentos que podem ser grandes aliados na prevenção contra o câncer. Todos os alimentos
podem ser facilmente introduzidos ao cardápio diário.podem ser facilmente introduzidos ao cardápio diário.
  O O livro livro também também orienta sobre o orienta sobre o preparo dos alimepreparo dos alimentos e ntos e a quantidade consumida. a quantidade consumida. Estima-sEstima-s e, e, por exempor exemplo, plo, que que pessoaspessoas
com 13 quilos a mais passam a ter mais predisposição ao câncer, principalmente o de mama e de útero. Isso porque ocom 13 quilos a mais passam a ter mais predisposição ao câncer, principalmente o de mama e de útero. Isso porque o
excesso de tecido adiposo pode alterar os níveis de hormônios sexuais, desencadeando, portanto, o surgimento dasexcesso de tecido adiposo pode alterar os níveis de hormônios sexuais, desencadeando, portanto, o surgimento das
doenças.doenças.

  Mas atenção: frente Mas atenção: frente a qualquer a qualquer suspeita da suspeita da doença, doença, é é fundamental fundamental ter ter a oriea orientaçãntaçã o o médica. médica. Algumas Algumas substâsubstâ nciasncias
anticâncer podem fazer mal em determinadas situações. Tome-se como exemplo, o chá verde. A bebida é um potenteanticâncer podem fazer mal em determinadas situações. Tome-se como exemplo, o chá verde. A bebida é um potente
antioxidante, mecanismo associado ao câncer. No entanto, ela é contraindicada para grávidas e pessoas com problemasantioxidante, mecanismo associado ao câncer. No entanto, ela é contraindicada para grávidas e pessoas com problemas
de epilepsia, úlcera gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves.de epilepsia, úlcera gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves.
  1.1. TomateTomate

  Rico eRico em m licopeno, licopeno, a substânca substânc ia responsável ia responsável pela pela sua cor avermsua cor avermelhada, o elhada, o tomate tem tomate tem intenso eintenso efeito feito contrcontra o a o câncer,câncer,
inibindo a proliferação das células cancerígenas. Estudos mostraram que o consumo frequente de tomate – fresco ouinibindo a proliferação das células cancerígenas. Estudos mostraram que o consumo frequente de tomate – fresco ou
cozido – é um grande aliado, sobretudo, contra o câncer de próstata. Isso ocorre porque o licopeno protege as células dacozido – é um grande aliado, sobretudo, contra o câncer de próstata. Isso ocorre porque o licopeno protege as células da
próstata próstata contra oxidação contra oxidação e o crescime o crescimento anormal – duas características dos tento anormal – duas características dos t umoreumores malignos.s malignos.
  2.2. Alh Alhoo

  EstudEstud os cieos científicos mostrarntíficos mostraram que am que o consumo o consumo de de alho pode alho pode reduzir o reduzir o risco de risco de desenvolvedesenvolver alguns tipos r alguns tipos de de câncer, comocâncer, como
o de mama e o gástrico. Seus compostos fitoquímicos são capazes de induzir a morte das células cancerígenas por meio deo de mama e o gástrico. Seus compostos fitoquímicos são capazes de induzir a morte das células cancerígenas por meio de
um processo de apoptose – elas se suicidam – e, dessa forma, evitam a formação de um tumor.um processo de apoptose – elas se suicidam – e, dessa forma, evitam a formação de um tumor.
  3.3. CouveCouve

  A A família das crucíferas (couve-flor, família das crucíferas (couve-flor, couve-manteiga, brócolis, recouve-manteiga, brócolis, repolho...) polho...) é umé uma das mais conhecidas pelo a das mais conhecidas pelo seu potencialseu potencial
quimiopreventivo. Diversas pesquisas mostram que esses vegetais podem prevenir contra vários tipos de tumores, como dequimiopreventivo. Diversas pesquisas mostram que esses vegetais podem prevenir contra vários tipos de tumores, como de
pulmão, de mama, de bexiga, de próstata e do aparelho digestivo. O fato é que a família das crucíferas tem altapulmão, de mama, de bexiga, de próstata e do aparelho digestivo. O fato é que a família das crucíferas tem alta
concentração de glucosinalatos, compostos que, ao se romperem, dão lugar a isotiocianatos e indóis – nutrientes comconcentração de glucosinalatos, compostos que, ao se romperem, dão lugar a isotiocianatos e indóis – nutrientes com
propriedade protetora contra tpropriedade protetora contra t umoreumores.s.
  4.4. Vitami Vitamina na CC

  Presente Presente em em frutasfrutas , , como laranja e como laranja e limão, limão, a vitamina a vitamina c pode c pode ser usada entre as peser usada entre as pessoassoa s que s que já sofreram da doença já sofreram da doença eeestão seguindo algum tipo de tratamento contra ela. Além disso, estudos indicam que a vitamina c também ajuda na horaestão seguindo algum tipo de tratamento contra ela. Além disso, estudos indicam que a vitamina c também ajuda na hora
da prevenção. Seu efeito antioxidante bloqueia a ação dos radicais livres, além de inibir a formação de nitrosaminas –da prevenção. Seu efeito antioxidante bloqueia a ação dos radicais livres, além de inibir a formação de nitrosaminas –
substâncias cancerígenas. “Esses alimentos podem proteger o organismo contra substâncias potencialmente tóxicas”, dizsubstâncias cancerígenas. “Esses alimentos podem proteger o organismo contra substâncias potencialmente tóxicas”, diz
Paulo Hoff.Paulo Hoff.
  5.5. Chá verdeChá verde

  A A grandgrande e quantquantidade idade de de catequina, um catequina, um fitonutriente do fitonutriente do chá, chá, propopropo rciona grande rciona grande atividade antioxidantatividade antioxidante e e e ativadoativado ra dora do
metabolismo. A catequina também apresenta atividade antiinflamatória e induz a morte de células cancerígenas. O ideal émetabolismo. A catequina também apresenta atividade antiinflamatória e induz a morte de células cancerígenas. O ideal é
que seja consumique seja consumida uma xícara da uma xícara por dia na por dia na forma de infforma de infusão. Mas ausão. Mas a tenção: o chá verde é contraindicado para grátenção: o chá verde é contraindicado para grá vidas evidas e
pessoas com problemas de epilepsia, úlcera gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves.pessoas com problemas de epilepsia, úlcera gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves.
  6.6. UvaUva

  Para se Para se proteger proteger das agressões das agressões externas, externas, as uvas produzeas uvas produzem um uma subma substância chamada restância chamada re sveratrol, sveratrol, encontrada eencontrada em suasm suas
sementes e pele. Pesquisas mostram que esse composto tem propriedade antinutagênica, por isso previne contra o iníciosementes e pele. Pesquisas mostram que esse composto tem propriedade antinutagênica, por isso previne contra o início
do processo canceroso. É por esse motivo que o vinho tinto também se torna um aliado. O consumo, porém, dever serdo processo canceroso. É por esse motivo que o vinho tinto também se torna um aliado. O consumo, porém, dever ser
moderado. A Organização Mundial da Saúde recomenda não mais do que uma taça para as mulheres e duas para osmoderado. A Organização Mundial da Saúde recomenda não mais do que uma taça para as mulheres e duas para os
homens, diariamente.homens, diariamente.



 

a)  Convencer o leitor de que as pessoas só desenvolvem o câncer devido à má alimentação.

b)  Expor que há pessoas que apresentam maior risco de desenvolver o câncer.

c)  Expor que há algumas substâncias que podem contribuir com o desenvolvimento do câncer.

d)  Apresentar o livro “A Dieta Anticâncer – Prevenir é o melhor Remédio”, expondo que há algumas

substâncias que auxiliam na prevenção do câncer.

e)  Apresentar todos os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Assistente
 Administrativo

a)  o tomate é um grande aliado na prevenção do câncer, principalmente no caso do câncer de mama.

b)  estudos comprovam que o consumo de alho reduz o risco de desenvolver alguns tipos de câncer,

como o gástrico e o de próstata, pois o alimento cura as células cancerígenas.

c)  apesar de ser um aliado na prevenção do câncer, o chá verde apresenta algumas contraindicações, por

exemplo, não deve ser consumido por grávidas e pessoas com problemas de epilepsia, úlcera

gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves.

d)  a uva previne o início do processo canceroso. No entanto, o vinho tinto não é um aliado naprevenção do câncer.

e)  a vitamina C, embora seja eficaz no tratamento contra o câncer, não auxilia em sua prevenção.

 Adapta do de : <ht tp://veja.abril.com.br/noticia/saude/os-seis-alimentos-a nticancer-que-nao-pode m-faltar-no-seu-carda pio > Acesso em 0 6

 jun. 2015.

Qual é o principal objetivo do texto “Os seis alimentos anticâncer que não podem faltar no seuQual é o principal objetivo do texto “Os seis alimentos anticâncer que não podem faltar no seu
cardápio”?cardápio”?

140  Q567230  Português

De acordo com o texto, é correto afirmar queDe acordo com o texto, é correto afirmar que

Respostas 121: 122: 123: 124: 125: 126: 127: 128: 129: 130: 131: 132: 133:

134: 135: 136: 137: 138: 139: 140:

←  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 39 40 →



 

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Assistente
 Administrativo

a)  embora o livro “A Dieta Anticâncer – Prevenir é o melhor Remédio” apresente vários alimentos

relacionados à prevenção do câncer a maioria desses alimentos não é encontrado facilmente, sendo,

portanto, difícil introduzi-los ao cardápio diário

b)  apesar de o livro “A Dieta Anticâncer – Prevenir é o melhor Remédio” apresentar várias sugestões de

alimentos que combatem o câncer, sua autora não orienta sobre o preparo dos alimentos e a

quantidade que deve ser consumida.

c)  o excesso de peso não influencia na predisposição ao câncer.

d)  com uma alimentação adequada, só é necessário procurar um médico quando os sintomas do câncer

são muito evidentes.

141  Q567231  Português

  Os Os seis seis alimentos alimentos anticâanticâ ncer ncer que que não não podem podem faltar faltar no no seu seu cardácardá piopio
  Novo Novo livro livro ensina ensina a transformar a alima transformar a alimentação em entação em uma uma grande aliada na grande aliada na prevenção ao prevenção ao câncer Ncâncer Nos últimos os últimos anos,anos,
diversas pesquisas mostraram que uma alimentação equilibrada influencia na qualidade de vida. Alguns desses estudosdiversas pesquisas mostraram que uma alimentação equilibrada influencia na qualidade de vida. Alguns desses estudos
focam, sobretudo, nos benefícios de determinados alimentos para a prevenção contra o câncer, uma das doenças que maisfocam, sobretudo, nos benefícios de determinados alimentos para a prevenção contra o câncer, uma das doenças que mais
matam no Brasil e no mundo, principalmente o câncer de mama, próstata e pulmão. Diz o médico Paulo Hoff, chefe damatam no Brasil e no mundo, principalmente o câncer de mama, próstata e pulmão. Diz o médico Paulo Hoff, chefe da
oncologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. “Sabemos por análises retrospectivas que determinados alimentos,oncologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. “Sabemos por análises retrospectivas que determinados alimentos,
sobretudo as frutas e verduras, quando consumidos regularmente, podem ter um efeito protetor”.sobretudo as frutas e verduras, quando consumidos regularmente, podem ter um efeito protetor”.
  O O recém-lançado livro recém-lançado livro A A DieDieta Anticâncer – ta Anticâncer – PreveniPrevenir é r é o mo melhor Reelhor Remédio médio (tra(tra dução Téo Lorent; Escrituras Médicas, 200dução Téo Lorent; Escrituras Médicas, 200
páginas, 34,90 reais), escrito pela farmacêutica espanhola María Tránsito López, funciona como um guia de saúde,páginas, 34,90 reais), escrito pela farmacêutica espanhola María Tránsito López, funciona como um guia de saúde,
apresentando dezenas de alimentos que podem ser grandes aliados na prevenção contra o câncer. Todos os alimentosapresentando dezenas de alimentos que podem ser grandes aliados na prevenção contra o câncer. Todos os alimentos
podem ser facilmente introduzidos ao cardápio diário.podem ser facilmente introduzidos ao cardápio diário.
  O O livro livro também também orienta sobre o orienta sobre o preparo dos alimepreparo dos alimentos e ntos e a quantidade consumida. a quantidade consumida. Estima-sEstima-s e, e, por exempor exemplo, plo, que que pessoaspessoas

com 13 quilos a mais passam a ter mais predisposição ao câncer, principalmente o de mama e de útero. Isso porque ocom 13 quilos a mais passam a ter mais predisposição ao câncer, principalmente o de mama e de útero. Isso porque o
excesso de tecido adiposo pode alterar os níveis de hormônios sexuais, desencadeando, portanto, o surgimento dasexcesso de tecido adiposo pode alterar os níveis de hormônios sexuais, desencadeando, portanto, o surgimento das
doenças.doenças.
  Mas atenção: frente Mas atenção: frente a qualquer a qualquer suspeita da suspeita da doença, doença, é é fundamental fundamental ter ter a oriea orientaçãntaçã o o médica. médica. Algumas Algumas substâsubstâ nciasncias
anticâncer podem fazer mal em determinadas situações. Tome-se como exemplo, o chá verde. A bebida é um potenteanticâncer podem fazer mal em determinadas situações. Tome-se como exemplo, o chá verde. A bebida é um potente
antioxidante, mecanismo associado ao câncer. No entanto, ela é contraindicada para grávidas e pessoas com problemasantioxidante, mecanismo associado ao câncer. No entanto, ela é contraindicada para grávidas e pessoas com problemas
de epilepsia, úlcera gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves.de epilepsia, úlcera gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves.
  1.1. TomateTomate

  Rico eRico em m licopeno, licopeno, a substânca substânc ia responsável ia responsável pela pela sua cor avermsua cor avermelhada, o elhada, o tomate tem tomate tem intenso eintenso efeito feito contrcontra o a o câncer,câncer,
inibindo a proliferação das células cancerígenas. Estudos mostraram que o consumo frequente de tomate – fresco ouinibindo a proliferação das células cancerígenas. Estudos mostraram que o consumo frequente de tomate – fresco ou
cozido – é um grande aliado, sobretudo, contra o câncer de próstata. Isso ocorre porque o licopeno protege as células dacozido – é um grande aliado, sobretudo, contra o câncer de próstata. Isso ocorre porque o licopeno protege as células da
próstata próstata contra oxidação contra oxidação e o crescime o crescimento anormal – duas características dos tento anormal – duas características dos t umoreumores malignos.s malignos.
  2.2. Alho Alho

  EstudEstud os cieos científicos mostrarntíficos mostraram que am que o consumo o consumo de de alho pode alho pode reduzir o reduzir o risco de risco de desenvolvedesenvolver alguns tipos r alguns tipos de de câncer, comocâncer, como
o de mama e o gástrico. Seus compostos fitoquímicos são capazes de induzir a morte das células cancerígenas por meio deo de mama e o gástrico. Seus compostos fitoquímicos são capazes de induzir a morte das células cancerígenas por meio de
um processo de apoptose – elas se suicidam – e, dessa forma, evitam a formação de um tumor.um processo de apoptose – elas se suicidam – e, dessa forma, evitam a formação de um tumor.
  3.3. CouveCouve

  A A família das crucíferas (couve-flor, família das crucíferas (couve-flor, couve-manteiga, brócolis, recouve-manteiga, brócolis, repolho...) polho...) é umé uma das mais conhecidas pelo a das mais conhecidas pelo seu potencialseu potencial
quimiopreventivo. Diversas pesquisas mostram que esses vegetais podem prevenir contra vários tipos de tumores, como dequimiopreventivo. Diversas pesquisas mostram que esses vegetais podem prevenir contra vários tipos de tumores, como de
pulmão, de mama, de bexiga, de próstata e do aparelho digestivo. O fato é que a família das crucíferas tem altapulmão, de mama, de bexiga, de próstata e do aparelho digestivo. O fato é que a família das crucíferas tem alta

concentração de glucosinalatos, compostos que, ao se romperem, dão lugar a isotiocianatos e indóis – nutrientes comconcentração de glucosinalatos, compostos que, ao se romperem, dão lugar a isotiocianatos e indóis – nutrientes compropriedade protetora contra tpropriedade protetora contra t umoreumores.s.
  4.4. Vitamina C Vitamina C

  Presente Presente em em frutasfrutas , , como laranja e como laranja e limão, limão, a vitamina a vitamina c pode c pode ser usada entre as peser usada entre as pessoassoa s que s que já sofreram da doença já sofreram da doença ee
estão seguindo algum tipo de tratamento contra ela. Além disso, estudos indicam que a vitamina c também ajuda na horaestão seguindo algum tipo de tratamento contra ela. Além disso, estudos indicam que a vitamina c também ajuda na hora
da prevenção. Seu efeito antioxidante bloqueia a ação dos radicais livres, além de inibir a formação de nitrosaminas –da prevenção. Seu efeito antioxidante bloqueia a ação dos radicais livres, além de inibir a formação de nitrosaminas –
substâncias cancerígenas. “Esses alimentos podem proteger o organismo contra substâncias potencialmente tóxicas”, dizsubstâncias cancerígenas. “Esses alimentos podem proteger o organismo contra substâncias potencialmente tóxicas”, diz
Paulo Hoff.Paulo Hoff.
  5.5. Chá verdeChá verde

  A A grandgrande e quantquantidade idade de de catequina, um catequina, um fitonutriente do fitonutriente do chá, chá, propopropo rciona grande rciona grande atividade antioxidantatividade antioxidante e e e ativadoativado ra dora do
metabolismo. A catequina também apresenta atividade antiinflamatória e induz a morte de células cancerígenas. O ideal émetabolismo. A catequina também apresenta atividade antiinflamatória e induz a morte de células cancerígenas. O ideal é
que seja consumique seja consumida uma xícara da uma xícara por dia na por dia na forma de infforma de infusão. Mas ausão. Mas a tenção: o chá verde é contraindicado para grátenção: o chá verde é contraindicado para grá vidas evidas e
pessoas com problemas de epilepsia, úlcera gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves.pessoas com problemas de epilepsia, úlcera gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves.
  6.6. UvaUva

  Para se Para se proteger proteger das agressões das agressões externas, externas, as uvas produzeas uvas produzem um uma subma substância chamada restância chamada re sveratrol, sveratrol, encontrada eencontrada em suasm suas
sementes e pele. Pesquisas mostram que esse composto tem propriedade antinutagênica, por isso previne contra o iníciosementes e pele. Pesquisas mostram que esse composto tem propriedade antinutagênica, por isso previne contra o início
do processo canceroso. É por esse motivo que o vinho tinto também se torna um aliado. O consumo, porém, dever serdo processo canceroso. É por esse motivo que o vinho tinto também se torna um aliado. O consumo, porém, dever ser
moderado. A Organização Mundial da Saúde recomenda não mais do que uma taça para as mulheres e duas para osmoderado. A Organização Mundial da Saúde recomenda não mais do que uma taça para as mulheres e duas para os
homens, diariamente.homens, diariamente.

 Adapta do de : <ht tp://veja.abril.com.br/noticia/saude/os-seis-alimentos-a nticancer-que-nao-pode m-faltar-no-seu-carda pio > Acesso em 0 6

 jun. 2015.

Em relação ao texto, é correto afirmar queEm relação ao texto, é correto afirmar que

BETA



 

e)  uma alimentação equilibrada ajuda a garantir qualidade de vida, pois determinados

alimentos, consumidos de maneira regular, podem ter um efeito protetor no organismo.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Assistente
 Administrativo

a)  nocivas.

b)  saudáveis.

c)  agradáveis.

d)  inofensivas.

e)  ineficazes.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Assistente
 Administrativo

a)  foi utilizado para contrapor a informação anteriormente expressa.

b)  não deveria estar nesse excerto, pois deixou o período redundante.

c)  foi utilizado para convencer os leitores de que não é adequado consumir o tipo de alimento

apresentado anteriormente.

d)  foi utilizado para explicar o que foi expresso anteriormente, visto que se trata de uma informação

científica, ou seja, que não pertence ao universo de todos os leitores.

e)  não apresenta relação com o que foi expresso anteriormente.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Assistente
 Administrativo

a)  ser grafado também no feminino, recebendo o acento grave: “à”.

b)  ser grafado também no feminino, no entanto, sem receber o acento grave: “a”.

c)  continuar sendo grafado no masculino: “ao”.

d)  ser substituído pela preposição “em”.

e)  ser substituído pela preposição “com”.

142  Q567232  Português

No trecho “Esses alimentos podem proteger o organismo contra substâncias potencialmente tóxicasNo trecho “Esses alimentos podem proteger o organismo contra substâncias potencialmente tóxicas
[...]”, é possível substituir a palavra em destaque, sem que haja prejuízo semântico, por[...]”, é possível substituir a palavra em destaque, sem que haja prejuízo semântico, por

143  Q567233  Português

Em “O fato é que a família das crucíferas tem alta concentração de glucosinalatos, compostos que,Em “O fato é que a família das crucíferas tem alta concentração de glucosinalatos, compostos que,
ao se romperem, dão lugar a isotiocianatos e indóis – nutrientes com propriedade protetora contraao se romperem, dão lugar a isotiocianatos e indóis – nutrientes com propriedade protetora contra
tumores.”, o trecho em destaquetumores.”, o trecho em destaque

144  Q567234  Português Crase

No excerto “Estima-se, por exemplo, que pessoas com 13 quilos a mais passam a ter maisNo excerto “Estima-se, por exemplo, que pessoas com 13 quilos a mais passam a ter mais
predisposição ao câncer, principalmente o de mama e de útero.”, se a palavra câncer fossepredisposição ao câncer, principalmente o de mama e de útero.”, se a palavra câncer fosse
substituída por uma palavra feminina, o termo em destaque deveriasubstituída por uma palavra feminina, o termo em destaque deveria



 

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Assistente
 Administrativo

a)  isolar o vocativo.

b)  separar o aposto.

c)  separar o adjunto adnominal.

d)  isolar uma locução adverbial.

e)  dar ênfase ao que será expresso posteriormente.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Assistente
 Administrativo

a)  uma partícula apassivadora.

b)  uma parte integrante do verbo.

c)  um pronome pessoal recíproco.

d)  um índice de indeterminação do sujeito.

e)  um pronome de realce.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Assistente
 Administrativo

a)  de ligação.

b)  bitransitivo.

c)  transitivo indireto.

d)  transitivo direto.

e)  intransitivo.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Assistente
 Administrativo

145  Q567235  Português

Em relação ao excerto “Nos últimos anos, diversas pesquisas mostraram que uma alimentaçãoEm relação ao excerto “Nos últimos anos, diversas pesquisas mostraram que uma alimentação
equilibrada influencia na qualidade de vida.”, é correto afirmar que a vírgula foi utilizada paraequilibrada influencia na qualidade de vida.”, é correto afirmar que a vírgula foi utilizada para

146  Q567236  Português

No trecho “[...] elas se suicidam [...]", a palavra em destaque éNo trecho “[...] elas se suicidam [...]", a palavra em destaque é

147  Q567237  Português

Em relação ao excerto “A grande quantidade de catequina, um fitonutriente do chá, proporcionaEm relação ao excerto “A grande quantidade de catequina, um fitonutriente do chá, proporciona
grande atividade antioxidante e ativadora do metabolismo. [...]”, é correto afirmar que o verbo emgrande atividade antioxidante e ativadora do metabolismo. [...]”, é correto afirmar que o verbo em
destaque édestaque é

148  Q567238  Português



 

a)  uma conjunção integrante.

b)  um pronome demonstrativo.

c)  um pronome interrogativo.

d)  uma conjunção explicativa.

e)  um pronome relativo.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Auxiliar Técnico -
Biblioteca

a)  Segundo pesquisa, embora as mulheres se preocupem mais, de modo geral, com a saúde, os homens

dedicam-se mais aos cuidados com os dentes.

b)  Os homens vão menos a consultórios médicos, pois cuidam mais da saúde no dia a dia.

c)  Enquanto a maioria das mulheres escova os dentes duas vezes ao dia, os homens escovam três.

d)  Estudos revelam que as mulheres preocupamse mais que os homens, em relação à saúde e à higiene

bucal.

e)  De acordo co m a publicação, 100% dos brasileiros foram ao médico nos últimos 12 meses.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Auxiliar Técnico -
Biblioteca

a)  a população brasileira procura mais a rede privada de assistência à saúde do que a pública.

b)  o estudo realizado mostrou que os serviços de saúde mais procurados são os de emergência.

No trecho “[...] apresentando dezenas de alimentos que podem ser grandes aliados na prevençãoNo trecho “[...] apresentando dezenas de alimentos que podem ser grandes aliados na prevenção
contra o câncer [...]”, o termo em destaque écontra o câncer [...]”, o termo em destaque é

149  Q567269  Português

Mulheres cuidam mais da saúde do que homensMulheres cuidam mais da saúde do que homens
Segundo pesquisa, 71,2% dos entrevistados pelo IBGE haviam se consultado com um médico pelo menos uma vez noSegundo pesquisa, 71,2% dos entrevistados pelo IBGE haviam se consultado com um médico pelo menos uma vez no

último ano. Entre elas, o índice foi de 78% - contra 63,9% deles.último ano. Entre elas, o índice foi de 78% - contra 63,9% deles.
  As mAs mulheres ulheres brasileiras vão mais ao mbrasileiras vão mais ao médico do que édico do que os homens. os homens. É o que É o que mostra uma pesquisa divulgada nesta mostra uma pesquisa divulgada nesta terça-feira,terça-feira,
realizada em conjunto entre o Ministério da Saúde e o IBGE. A publicação revelou que 71,2% dos entrevistados haviamrealizada em conjunto entre o Ministério da Saúde e o IBGE. A publicação revelou que 71,2% dos entrevistados haviam
se consultado pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores à entrevista. Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contrase consultado pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores à entrevista. Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contra
63,9% dos homens.63,9% dos homens.
  Elas também Elas também são mais aplicadas nos cuidados com são mais aplicadas nos cuidados com os dentes: os dentes: 47,3% 47,3% das brasileiras disseram terem das brasileiras disseram terem ido ao dentista umaido ao dentista uma
vez nos 12 meses anteriores, ante 41,3% dos homens. A diferença também aparece na questão da higiene bucal: 91,5% dovez nos 12 meses anteriores, ante 41,3% dos homens. A diferença também aparece na questão da higiene bucal: 91,5% do
público feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas vezes ao dia, ao passo que a taxa foi de 86,5% nopúblico feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas vezes ao dia, ao passo que a taxa foi de 86,5% no
masculino.masculino.
  A A pesquisa também pesquisa também investigou o investigou o atendimento nos seatendimento nos serviços de rviços de saúde, público saúde, público e e privado. De privado. De acoracordo com do com os resultadosos resultados ,,
71% da população brasileira procura estabelecimentos públicos de saúde para atendimento. Destes, 47,9% afirmaram que71% da população brasileira procura estabelecimentos públicos de saúde para atendimento. Destes, 47,9% afirmaram que
utilizam as Unidades Básicas de Saúde como principal porta de entrada para atendimento no Sistema Único de Saúdeutilizam as Unidades Básicas de Saúde como principal porta de entrada para atendimento no Sistema Único de Saúde
(SUS).(SUS).
  AléAlém m disso, o disso, o levantamento mlevantamento mostostrou ainda rou ainda que que os serviços os serviços públicos mais públicos mais procurprocurados depois das Uniados depois das Unidades Básicas dedades Básicas de
Saúde são os de emergência, como as Unidades de Pronto Atendimento Público - com 11,3% da população - e hospitais eSaúde são os de emergência, como as Unidades de Pronto Atendimento Público - com 11,3% da população - e hospitais e

serviços especializados como ambulatórios, com 10,1% da população. Já os consultórios e clínicas particulares atraemserviços especializados como ambulatórios, com 10,1% da população. Já os consultórios e clínicas particulares atraem
20,6% dos brasileiros e as20,6% dos brasileiros e as
emergências privadas são procuradas por 4,9% deles.emergências privadas são procuradas por 4,9% deles.
  A A Pesquisa Nacional de Pesquisa Nacional de Saúde coletou infSaúde coletou informações em ormações em 64 000 64 000 residências brasileiras em residências brasileiras em 1 600 1 600 municípios emunicípios entre agostntre agostoo
de 2013 e fevereiro de 2014.de 2013 e fevereiro de 2014.

(Com Estadão (Com Estadão ConteConteúdo)údo) Adaptado de: < http://veja.abril.com.br/noticia/ saude/mulheres-cuidam-mais-da-saude-do- Adaptado de: < http://veja.abril.com.br/noticia/ saude/mulheres-cuidam-mais-da-saude-do-
que-homens> Acesso em 06 jun. 2015.que-homens> Acesso em 06 jun. 2015.

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

150  Q567270  Português

Em relação ao atendimento nos serviços de saúde, é correto afirmar queEm relação ao atendimento nos serviços de saúde, é correto afirmar que



 

c)  em relação à rede privada de assistência à saúde os serviços mais procurados são os ambulatoriais.

d)  a procura pelos serviços de emergência na rede privada é inexistente no Brasil.

e)  a pesquisa demonstrou que a maioria dos brasileiros procura estabelecimentos públicos de saúde e os

mais procurados são as unidades básicas de saúde.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Auxiliar Técnico -
Biblioteca

a)  alternância.

b)  hipótese.

c)  comparação.

d)  explicação.

e)  oposição.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Auxiliar Técnico -
Biblioteca

a)  inadequadamente, pois a palavra “anteriores” está no plural.

b)  para indicar a contração da preposição “a” com o artigo “a”.

c)  para mostrar que o “a” é uma palavra tônica.

d)  inadequadamente, pois o correto seria “ao”.

e)  para indicar que a palavra tem timbre aberto.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Auxiliar Técnico -
Biblioteca

a)  por esse motivo.

b)  por isso.

c)  portanto.

d)  ademais.

e)  todavia.

151  Q567271  Português

No excerto “As mulheres brasileiras vão mais ao médico do que os homens.”, os termos emNo excerto “As mulheres brasileiras vão mais ao médico do que os homens.”, os termos em

destaque expressamdestaque expressam

152  Q567272  Português

No excerto “[...] 71,2% dos entrevistados haviam se consultado pelo menos uma vez nos 12 mesesNo excerto “[...] 71,2% dos entrevistados haviam se consultado pelo menos uma vez nos 12 meses
anteriores à entrevista [...]”, o acento grave foi utilizadoanteriores à entrevista [...]”, o acento grave foi utilizado

153  Q567273  Português

No excerto “Além dissoNo excerto “Além disso

 

 ,  , o o levantalevantamentomento mostrou ainda que os serviços públicos [...]", a expressão em

destaque pode ser substituída, sem que haja mudança desentido, porsentido, por



 

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Auxiliar Técnico -
Biblioteca

a)  Reprimiu.

b)  Repeliu.

c)  Recolheu.

d)  Atribuiu.

e)  Expeliu.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Auxiliar Técnico -
Biblioteca

a)  sujeito.

b)  predicado.

c)  agente da passiva.

d)  objeto direto.

e)  objeto indireto.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Auxiliar Técnico -
Biblioteca

a)  de ligação.

b)  bitransitivo.

c)  intransitivo.

d)  transitivo direto.

e)  transitivo indireto.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Auxiliar Técnico -
Biblioteca

154  Q567274  Português

 Ass Assinale inale a a alternaalternativa tiva que que apresapresenta enta um um sinônimo sinônimo para para a a palavra palavra destacdestacada ada em: em: “A “A PesquisaPesquisa
Nacional de Saúde coletou informações [...]”.Nacional de Saúde coletou informações [...]”.

155  Q567275  Português

No excerto “Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contra 63,9% dos homens.”, a expressão emNo excerto “Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contra 63,9% dos homens.”, a expressão em
destaque exerce a função dedestaque exerce a função de

156  Q567276  Português

Em “A pesquisa também investigou o atendimento nos serviços de saúde [...]”, há um verboEm “A pesquisa também investigou o atendimento nos serviços de saúde [...]”, há um verbo

157  Q567277  Português



 

a)  coordenada.

b)  subordinada adjetiva.

c)  subordinada objetiva direta

d)  subordinada adverbial causal.

e)  subordinada adverbial explicativa.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Auxiliar Técnico -
Biblioteca

a)  capatas – capaz.

b)  capaz – freguês.

c)  burguêz – embriaguês.

d)  embriaguez – capatas.

e)  estupidez – freguêz.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de
Contabilidade

a)  Segundo pesquisa, embora as mulheres se preocupem mais, de modo geral, com a saúde, os homens

dedicam-se mais aos cuidados com os dentes.

b)  Os homens vão menos a consultórios médicos, pois cuidam mais da saúde no dia a dia.

No excerto “[...] 91,5% do público feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duasNo excerto “[...] 91,5% do público feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas
vezes ao dia [...]”, o termo em destaque foi utilizado para introduzir uma oraçãovezes ao dia [...]”, o termo em destaque foi utilizado para introduzir uma oração

158  Q567278  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta em relação à tiva correta em relação à grafia das grafia das palavrapalavras.s.

159  Q567309  Português

Mulheres cuidam mais da saúde do que homensMulheres cuidam mais da saúde do que homens
  Segundo pesquisa, 71,Segundo pesquisa, 71,2% dos e2% dos entrevistantrevista dos pelo Idos pelo IBGE BGE haviam se haviam se consultaconsulta do com do com um mum médico pelédico pelo meo menos uma vez nos uma vez nono
último ano. Entre elas, o índice foi de 78% - contra 63,9% deles.último ano. Entre elas, o índice foi de 78% - contra 63,9% deles.

 As mulhere As mulheres brs brasileiras vãasileiras vã o mais o mais ao ao médico do que médico do que os hoos ho mens. É o mens. É o que mostrque mostra uma a uma pesquisa pesquisa divulgada divulgada nesta nesta terça-feira,terça-feira,
realizada em conjunto entre o Ministério da Saúde e o IBGE. A publicação revelou que 71,2% dos entrevistados haviamrealizada em conjunto entre o Ministério da Saúde e o IBGE. A publicação revelou que 71,2% dos entrevistados haviam
se consultado pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores à entrevista. Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contrase consultado pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores à entrevista. Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contra
63,9% dos homens.63,9% dos homens.

Elas também são mais aplicadas nos cuidados com os dentes: 47,3% das brasileiras disseram terem ido ao dentista umaElas também são mais aplicadas nos cuidados com os dentes: 47,3% das brasileiras disseram terem ido ao dentista uma
vez nos 12 meses anteriores, ante 41,3% dos homens. A diferença também aparece na questão da higiene bucal: 91,5% dovez nos 12 meses anteriores, ante 41,3% dos homens. A diferença também aparece na questão da higiene bucal: 91,5% do
público feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas vezes ao dia, ao passo que a taxa foi de 86,5% nopúblico feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas vezes ao dia, ao passo que a taxa foi de 86,5% no
masculino.masculino.

 A p A pesquisa esquisa também também investigou investigou o o atendimento atendimento nos nos serviços serviços de de saúde, saúde, público público e e privado. privado. De aDe a cordo cordo com com os os resultadoresultado s,s,
71% da população brasileira procura estabelecimentos públicos de saúde para atendimento. Destes, 47,9% afirmaram que71% da população brasileira procura estabelecimentos públicos de saúde para atendimento. Destes, 47,9% afirmaram que
utilizam as Unidades Básicas de Saúde como principal porta de entrada para atendimento no Sistema Único de Saúdeutilizam as Unidades Básicas de Saúde como principal porta de entrada para atendimento no Sistema Único de Saúde
(SUS).(SUS).
  AléAlém m disso, o disso, o levantamento mlevantamento mostostrou ainda rou ainda que que os serviços os serviços públicos mais públicos mais procurprocurados depois das Uniados depois das Unidades Básicas dedades Básicas de

Saúde são os de emergência, como as Unidades de Pronto Atendimento Público - com 11,3% da população - e hospitais eSaúde são os de emergência, como as Unidades de Pronto Atendimento Público - com 11,3% da população - e hospitais e
serviços especializados como ambulatórios, com 10,1% da população. Já os consultórios e clínicas particulares atraemserviços especializados como ambulatórios, com 10,1% da população. Já os consultórios e clínicas particulares atraem
20,6% dos brasileiros e as emergências privadas são procuradas por 4,9% deles.20,6% dos brasileiros e as emergências privadas são procuradas por 4,9% deles.
  A A Pesquisa Nacional de Pesquisa Nacional de Saúde coletou infSaúde coletou informações em ormações em 64 000 64 000 residências brasileiras em residências brasileiras em 1 600 1 600 municípios emunicípios entre agostntre agostoo
de 2013 e fevereiro de 2014de 2013 e fevereiro de 2014.

(Com Estadão Conteúdo)  Adaptado de: < http://veja.abril.com.br/noticia/ saude/mulheres-cuidam-mais-da-saude-do-que-homens>

 Acesso em 0 6 jun. 2015.

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.



 

c)  Enquanto a maioria das mulheres escova os dentes duas vezes ao dia, os homens escovam três.

d)  Estudos revelam que as mulheres preocupam-se mais que os homens, em relação à saúde e à higiene

bucal.

e)  De acordo co m a publicação, 100% dos brasileiros foram ao médico nos últimos 12 meses.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de
Contabilidade

a)  a população brasileira procura mais a rede privada de assistência à saúde do que a pública.

b)  o estudo realizado mostrou que os serviços de saúde mais procurados são os de emergência.

c)  em relação à rede privada de assistência à saúde os serviços mais procurados são os ambulatoriais.

d)  a procura pelos serviços de emergência na rede privada é inexistente no Brasil.

e)  a pesquisa demonstrou que a maioria dos brasileiros procura estabelecimentos públicos de saúde e os

mais procurados são as unidades básicas de saúde.

160  Q567310  Português

Em relação ao atendimento nos serviços de saúde, é correto afirmar queEm relação ao atendimento nos serviços de saúde, é correto afirmar que

Respostas 141: 142: 143: 144: 145: 146: 147: 148: 149: 150: 151: 152: 153:

154: 155: 156: 157: 158: 159: 160:

←  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 39 40 →



 

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de
Contabilidade

a)  alternância.

b)  hipótese.

c)
 comparação.

d)  explicação.

e)  oposição.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de
Contabilidade

a)  inadequadamente, pois a palavra “anteriores” está no plural.

b)
 para indicar a contração da preposição “a” com o artigo “a”.

c)  para mostrar que o “a” é uma palavra tônica.

d)  inadequadamente, pois o correto seria “ao”.

e)  para indicar que a palavra tem timbre aberto.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de
Contabilidade

161  Q567311  Português

Mulheres cuidam mais da saúde do que homensMulheres cuidam mais da saúde do que homens
  Segundo pesquisa, 71,Segundo pesquisa, 71,2% dos e2% dos entrevistantrevista dos pelo Idos pelo IBGE BGE haviam se haviam se consultaconsulta do com do com um mum médico pelédico pelo meo menos uma vez nos uma vez nono
último ano. Entre elas, o índice foi de 78% - contra 63,9% deles.último ano. Entre elas, o índice foi de 78% - contra 63,9% deles.

 As mulhere As mulheres brs brasileiras vãasileiras vã o mais o mais ao ao médico do que médico do que os hoos ho mens. É o mens. É o que mostrque mostra uma a uma pesquisa pesquisa divulgada divulgada nesta nesta terça-feira,terça-feira,
realizada em conjunto entre o Ministério da Saúde e o IBGE. A publicação revelou que 71,2% dos entrevistados haviamrealizada em conjunto entre o Ministério da Saúde e o IBGE. A publicação revelou que 71,2% dos entrevistados haviam
se consultado pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores à entrevista. Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contrase consultado pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores à entrevista. Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contra
63,9% dos homens.63,9% dos homens.

Elas também são mais aplicadas nos cuidados com os dentes: 47,3% das brasileiras disseram terem ido ao dentista umaElas também são mais aplicadas nos cuidados com os dentes: 47,3% das brasileiras disseram terem ido ao dentista uma
vez nos 12 meses anteriores, ante 41,3% dos homens. A diferença também aparece na questão da higiene bucal: 91,5% dovez nos 12 meses anteriores, ante 41,3% dos homens. A diferença também aparece na questão da higiene bucal: 91,5% do
público feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas vezes ao dia, ao passo que a taxa foi de 86,5% nopúblico feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas vezes ao dia, ao passo que a taxa foi de 86,5% no
masculino.masculino.

 A p A pesquisa esquisa também também investigou investigou o o atendimento atendimento nos nos serviços serviços de de saúde, saúde, público público e e privado. privado. De aDe a cordo cordo com com os os resultadoresultado s,s,

71% da população brasileira procura estabelecimentos públicos de saúde para atendimento. Destes, 47,9% afirmaram que71% da população brasileira procura estabelecimentos públicos de saúde para atendimento. Destes, 47,9% afirmaram que
utilizam as Unidades Básicas de Saúde como principal porta de entrada para atendimento no Sistema Único de Saúdeutilizam as Unidades Básicas de Saúde como principal porta de entrada para atendimento no Sistema Único de Saúde
(SUS).(SUS).
  AléAlém m disso, o disso, o levantamento mlevantamento mostostrou ainda rou ainda que que os serviços os serviços públicos mais públicos mais procurprocurados depois das Uniados depois das Unidades Básicas dedades Básicas de
Saúde são os de emergência, como as Unidades de Pronto Atendimento Público - com 11,3% da população - e hospitais eSaúde são os de emergência, como as Unidades de Pronto Atendimento Público - com 11,3% da população - e hospitais e
serviços especializados como ambulatórios, com 10,1% da população. Já os consultórios e clínicas particulares atraemserviços especializados como ambulatórios, com 10,1% da população. Já os consultórios e clínicas particulares atraem
20,6% dos brasileiros e as emergências privadas são procuradas por 4,9% deles.20,6% dos brasileiros e as emergências privadas são procuradas por 4,9% deles.
  A A Pesquisa Nacional de Pesquisa Nacional de Saúde coletou infSaúde coletou informações em ormações em 64 000 64 000 residências brasileiras em residências brasileiras em 1 600 1 600 municípios emunicípios entre agostntre agostoo
de 2013 e fevereiro de 2014de 2013 e fevereiro de 2014.

(Com Estadão Conteúdo)  Adaptado de: < http://veja.abril.com.br/noticia/ saude/mulheres-cuidam-mais-da-saude-do-que-homens>

 Acesso em 0 6 jun. 2015.

No excerto “As mulheres brasileiras vão mais ao médico do que os homens.”, os termos emNo excerto “As mulheres brasileiras vão mais ao médico do que os homens.”, os termos em
destaque expressamdestaque expressam

162  Q567312  Português

No excerto “[...] 71,2% dos entrevistados haviam se consultado pelo menos uma vez nos 12 mesesNo excerto “[...] 71,2% dos entrevistados haviam se consultado pelo menos uma vez nos 12 meses
anteriores à entrevista [...]”, o acento grave foi utilizadoanteriores à entrevista [...]”, o acento grave foi utilizado

163  Q567313  Português

BETA



 

a)  por esse motivo.

b)  por isso.

c)  portanto.

d)  ademais.

e)  todavia.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de
Contabilidade

a)  Reprimiu.

b)  Repeliu.

c)  Recolheu.

d)  Atribuiu.

e)  Expeliu.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de
Contabilidade

a)  sujeito.

b)  predicado.

c)  agente da passiva.

d)  objeto direto.

e)  objeto indireto.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de
Contabilidade

a)  de ligação.

b)  bitransitivo.

No excerto “Além disso, o levantamento mostrou ainda que os serviços públicos [...]”, a expressãoNo excerto “Além disso, o levantamento mostrou ainda que os serviços públicos [...]”, a expressão
em destaque pode ser substituída, sem que haja mudança de sentido, porem destaque pode ser substituída, sem que haja mudança de sentido, por

164  Q567314  Português

 Ass Assinale inale a a alternaalternativa tiva que que apresapresenta enta um um sinônimo sinônimo para para a a palavra palavra destacdestacada ada em: em: “A “A PesquisaPesquisa
Nacional de Saúde coletou informações [...]”.Nacional de Saúde coletou informações [...]”.

165  Q567315  Português

No excerto “Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contra 63,9% dos homens.”, a expressão emNo excerto “Entre as mulheres, o índice foi de 78%, contra 63,9% dos homens.”, a expressão em
destaque exerce a função dedestaque exerce a função de

166  Q567316  Português

Em “A pesquisa também investigou o atendimento nos serviços de saúde [...]”, há um verboEm “A pesquisa também investigou o atendimento nos serviços de saúde [...]”, há um verbo



 

c)  intransitivo.

d)  transitivo direto.

e)  transitivo indireto.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de
Contabilidade

a)  coordenada.

b)  subordinada adjetiva.

c)  subordinada objetiva direta.

d)  subordinada adverbial causal.

e)  subordinada adverbial explicativa.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de
Contabilidade

a)  capatas – capaz.

b)  capaz – freguês.

c)  burguêz – embriaguês.

d)  embriaguez – capatas.

e)  estupidez – freguêz.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de enfermagem

167  Q567317  Português

No excerto “[...] 91,5% do público feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duasNo excerto “[...] 91,5% do público feminino pesquisado respondeu que escova os dentes duas
vezes ao dia [...]”, o termo em destaque foi utilizado para introduzir uma oraçãovezes ao dia [...]”, o termo em destaque foi utilizado para introduzir uma oração

168  Q567318  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta em relação à tiva correta em relação à grafia das grafia das palavrapalavras.s.

169  Q567449  Português

 Os seis alimentos anticâncer que não podem faltar no seu cardápioOs seis alimentos anticâncer que não podem faltar no seu cardápio
  Novo Novo livro livro ensina ensina a transformar a alima transformar a alimentação em entação em uma uma grande aliada na grande aliada na prevenção ao prevenção ao câncercâncer

  Nos Nos últimos últimos anos, anos, diversas diversas pesquisas mostrarapesquisas mostrara m m que que uma uma alimentação alimentação equilibrada equilibrada influenciinfluencia a na na qualidade qualidade de de vida.vida.
 Alguns desses est Alguns desses est udos udos focam, sobretudfocam, sobretudo, nos o, nos benefbenefícios de dícios de determinados aeterminados a limelimentos ntos para para a pra pr eveevenção nção contra contra o câo câ ncer, umancer, uma
das doenças que mais matam no Brasil e no mundo, principalmente o câncer de mama, próstata e pulmão. Diz o médicodas doenças que mais matam no Brasil e no mundo, principalmente o câncer de mama, próstata e pulmão. Diz o médico
Paulo Hoff, chefe da oncologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. “Sabemos por análises retrospectivas quePaulo Hoff, chefe da oncologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. “Sabemos por análises retrospectivas que
determinados alimentos, sobretudo as frutas e verduras, quando consumidos regularmente, podem ter um efeito protetor”.determinados alimentos, sobretudo as frutas e verduras, quando consumidos regularmente, podem ter um efeito protetor”.
  O O recém-lançado livrecém-lançado livro A ro A Dieta ADieta Anticâncer – nticâncer – PreveniPrevenir é r é o mo melhor elhor ReméRemédio (traduçãdio (traduçã o Téo o Téo Lorent; EscrituraLorent; Escritura s Médicas, s Médicas, 200200
páginas, 34,90 reais), escrito pela farmacêutica espanhola María Tránsito López, funciona como um guia de saúde,páginas, 34,90 reais), escrito pela farmacêutica espanhola María Tránsito López, funciona como um guia de saúde,
apresentando dezenas de alimentos que podem ser grandes aliados na prevenção contra o câncer. Todos os alimentosapresentando dezenas de alimentos que podem ser grandes aliados na prevenção contra o câncer. Todos os alimentos
podem ser facilmente introduzidos ao cardápio diário.podem ser facilmente introduzidos ao cardápio diário.
  O O livro livro também também orienta sobre orienta sobre o preparo o preparo dos alimedos alimentos e ntos e a quantidade consumida. a quantidade consumida. Estimase, por Estimase, por exemplo, exemplo, que que pessoapessoa ss
com 13 quilos a mais passam a ter mais predisposição ao câncer, principalmente o de mama e de útero. Isso porque ocom 13 quilos a mais passam a ter mais predisposição ao câncer, principalmente o de mama e de útero. Isso porque o
excesso de tecido adiposo pode alterar os níveis de hormônios sexuais, desencadeando, portanto, o surgimento dasexcesso de tecido adiposo pode alterar os níveis de hormônios sexuais, desencadeando, portanto, o surgimento das
doenças.doenças.
  Mas atenção: Mas atenção: frente frente a a qualquer qualquer suspeita da suspeita da doença, doença, é é fundamental fundamental ter ter a a orientaçãorientaçã o o médica. médica. Algumas Algumas substsubstânciasâncias
anticâncer podem fazer mal em determinadas situações. Tomese como exemplo, o chá verde. A bebida é um potenteanticâncer podem fazer mal em determinadas situações. Tomese como exemplo, o chá verde. A bebida é um potente



 

a)  Convencer o leitor de que as pessoas só desenvolvem o câncer devido à má alimentação.

b)  Expor que há pessoas que apresentam maior risco de desenvolver o câncer.

c)  Expor que há algumas substâncias que podem contribuir com o desenvolvimento do câncer.

d)  Apresentar o livro “A Dieta Anticâncer – Prevenir é o melhor Remédio”, expondo que há algumas

substâncias que auxiliam na prevenção do câncer.

e)  Apresentar todos os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de enfermagem

a)  o tomate é um grande aliado na prevenção do câncer, principalmente no caso do câncer de mama.

b)  estudos comprovam que o consumo de alho reduz o risco de desenvolver alguns tipos de câncer,

como o gástrico e o de próstata, pois o alimento cura as células cancerígenas.

c)  apesar de ser um aliado na prevenção do câncer, o chá verde apresenta algumas contraindicações, por

exemplo, não deve ser consumido por grávidas e pessoas com problemas de epilepsia, úlcera

gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves.

d)  a uva previne o início do processo canceroso. No entanto, o vinho tinto não é um aliado na

prevenção do câncer.

e)  a vitamina C, embora seja eficaz no tratamento contra o câncer, não auxilia em sua prevenção.

antioxidante, mecanismo associado ao câncer. No entanto, ela é contraindicada para grávidas e pessoas com problemasantioxidante, mecanismo associado ao câncer. No entanto, ela é contraindicada para grávidas e pessoas com problemas
de epilepsia, úlcera gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves.de epilepsia, úlcera gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves.
  1.1. TomateTomate

  Rico Rico em em licopeno, licopeno, a substância responsável a substância responsável pela pela sua cor sua cor avermelavermelhada, o hada, o tomattomate e tem tem intenso eintenso efeito feito contrcontra a o o câncer,câncer,
inibindo a proliferação das células cancerígenas. Estudos mostraram que o consumo frequente de tomate – fresco ouinibindo a proliferação das células cancerígenas. Estudos mostraram que o consumo frequente de tomate – fresco ou
cozido – é um grande aliado, sobretudo, contra o câncer de próstata. Isso ocorre porque o licopeno protege as células dacozido – é um grande aliado, sobretudo, contra o câncer de próstata. Isso ocorre porque o licopeno protege as células da
próstata próstata contra oxidação contra oxidação e o crescime o crescimento anormal – duas características dos tento anormal – duas características dos t umoreumores malignos.s malignos.
  2.2. Alh Alhoo

  EstudEstudos científios científicos mostrarcos mostrar am que am que o consumo o consumo de de alho pode alho pode reduzir o reduzir o risco de risco de desenvolvedesenvolver alguns tipos de r alguns tipos de câncer, comocâncer, como
o de mama e o gástrico. Seus compostos fitoquímicos são capazes de induzir a morte das células cancerígenas por meio deo de mama e o gástrico. Seus compostos fitoquímicos são capazes de induzir a morte das células cancerígenas por meio de
um processo de apoptose – elas se suicidam – e, dessa forma, evitam a formação de um tumor.um processo de apoptose – elas se suicidam – e, dessa forma, evitam a formação de um tumor.
  3.3. CouveCouve

  A A família família das crucíferas (couve-flor, das crucíferas (couve-flor, couve-manteiga, brócolis, couve-manteiga, brócolis, repolho...) repolho...) é é uma uma das mais conhecidas mais conhecidas pelo das pelo seu potencialseu potencial
quimiopreventivo. Diversas pesquisas mostram que esses vegetais podem prevenir contra vários tipos de tumores, como dequimiopreventivo. Diversas pesquisas mostram que esses vegetais podem prevenir contra vários tipos de tumores, como de
pulmão, de mama, de bexiga, de próstata e do aparelho digestivo. O fato é que a família das crucíferas tem altapulmão, de mama, de bexiga, de próstata e do aparelho digestivo. O fato é que a família das crucíferas tem alta
concentração de glucosinalatos, compostos que, ao se romperem, dão lugar a isotiocianatos e indóis – nutrientes comconcentração de glucosinalatos, compostos que, ao se romperem, dão lugar a isotiocianatos e indóis – nutrientes com
propriedade protetora contra tpropriedade protetora contra t umoreumores.s.

  4.4.
 Vitami Vitamina na CC

  Presente Presente em em frutasfrutas , , como como laranja e laranja e limão, limão, a via vitamina c tamina c pode sepode ser usada er usada entre as ntre as pessoas que pessoas que já sofreram já sofreram da doença da doença ee
estão seguindo algum tipo de tratamento contra ela. Além disso, estudos indicam que a vitamina c também ajuda na horaestão seguindo algum tipo de tratamento contra ela. Além disso, estudos indicam que a vitamina c também ajuda na hora
da prevenção. Seu efeito antioxidante bloqueia a ação dos radicais livres, além de inibir a formação de nitrosaminas –da prevenção. Seu efeito antioxidante bloqueia a ação dos radicais livres, além de inibir a formação de nitrosaminas –
substâncias cancerígenas. “Esses alimentos podem proteger o organismo contra substâncias potencialmente tóxicas”, dizsubstâncias cancerígenas. “Esses alimentos podem proteger o organismo contra substâncias potencialmente tóxicas”, diz
Paulo Hoff.Paulo Hoff.
  5.5. Chá verdeChá verde

  A A grande quantidade grande quantidade de de catequina, um catequina, um fitonutrfitonutriente iente do do chá, chá, propopropo rciona grande rciona grande atividade antioxidante e atividade antioxidante e ativadoativado ra dora do
metabolismo. A catequina também apresenta atividade anti-inflamatória e induz a morte de células cancerígenas. O ideal émetabolismo. A catequina também apresenta atividade anti-inflamatória e induz a morte de células cancerígenas. O ideal é
que seja consumida uma xícara por dia na forma de infusão. Mas atenção: o chá verde é contraindicado para grávidas eque seja consumida uma xícara por dia na forma de infusão. Mas atenção: o chá verde é contraindicado para grávidas e
pessoas com problemas de epilepsia, úlcera gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves.pessoas com problemas de epilepsia, úlcera gastroduodenal, insônia e alterações cardiovasculares graves.
  6.6. UvaUva

  Para se Para se proteger proteger das agressões das agressões externas, externas, as uvas produzeas uvas produzem um uma subma substância chamada restância chamada re sveratrol, sveratrol, enconencontrada em trada em suassuas
sementes e pele. Pesquisas mostram que esse composto tem propriedade antinutagênica, por isso previne contra o iníciosementes e pele. Pesquisas mostram que esse composto tem propriedade antinutagênica, por isso previne contra o início
do processo canceroso. É por esse motivo que o vinho tinto também se torna um aliado. O consumo, porém, dever serdo processo canceroso. É por esse motivo que o vinho tinto também se torna um aliado. O consumo, porém, dever ser
moderado. A Organização Mundial da Saúde recomenda não mais do que uma taça para as mulheres e duas para osmoderado. A Organização Mundial da Saúde recomenda não mais do que uma taça para as mulheres e duas para os
homens, diariamente.homens, diariamente.

 Adapta do de:<htt p://veja.abril.com.br/noticia/saudades/os-seis-alimentos-ant icancer-que-não-podem-falta r-no-seu-cardapio> Acesso em

06 jun. 2015

Qual é o principal objetivo do texto “Os seis alimentos anticâncer que não podem faltar no seuQual é o principal objetivo do texto “Os seis alimentos anticâncer que não podem faltar no seu

cardápio”?cardápio”?

170  Q567450  Português

De acordo com o texto, é correto afirmar queDe acordo com o texto, é correto afirmar que



 

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de enfermagem

a)  embora o livro “A Dieta Anticâncer – Prevenir é o melhor Remédio” apresente vários alimentos

relacionados à prevenção do câncer a maioria desses alimentos não é encontrado facilmente, sendo,

portanto, difícil introduzi-los ao cardápio diário.

b)  apesar de o livro “A Dieta Anticâncer – Prevenir é o melhor Remédio” apresentar várias sugestões de

alimentos que combatem o câncer, sua autora não orienta sobre o preparo dos alimentos e a

quantidade que deve ser consumida.

c)  o excesso de peso não influencia na predisposição ao câncer.

d)  com uma alimentação adequada, só é necessário procurar um médico quando os sintomas do câncer

são muito evidentes.

e)  uma alimentação equilibrada ajuda a garantir qualidade de vida, pois determinados

alimentos, consumidos de maneira regular, podem ter um efeito protetor no organismo.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de enfermagem

a)  nocivas.

b)  saudáveis.

c)  agradáveis.

d)  inofensivas.

e)  ineficazes.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de enfermagem

a)  foi utilizado para contrapor a informação anteriormente expressa.

b)  não deveria estar nesse excerto, pois deixou o período redundante.

c)  foi utilizado para convencer os leitores de que não é adequado consumir o tipo de alimento

apresentado anteriormente.

d)  foi utilizado para explicar o que foi expresso anteriormente, visto que se trata de uma informação

científica, ou seja, que não pertence ao universo de todos os leitores.

e)  não apresenta relação com o que foi expresso anteriormente.

171  Q567451  Português

Em relação ao texto, é correto afirmar queEm relação ao texto, é correto afirmar que

172  Q567452  Português

No trecho “Esses alimentos podem proteger o organismo contra substâncias potencialmente tóxicasNo trecho “Esses alimentos podem proteger o organismo contra substâncias potencialmente tóxicas
[...]”, é possível substituir a palavra em destaque, sem que haja prejuízo semântico, por[...]”, é possível substituir a palavra em destaque, sem que haja prejuízo semântico, por

173  Q567453  Português

Em “O fato é que a família das crucíferas tem alta concentração de glucosinalatos, compostos que,Em “O fato é que a família das crucíferas tem alta concentração de glucosinalatos, compostos que,
ao se romperem, dão lugar a isotiocianatos e indóis – nutrientes com propriedade protetora contraao se romperem, dão lugar a isotiocianatos e indóis – nutrientes com propriedade protetora contra

tumores.”, o trecho em destaquetumores.”, o trecho em destaque



 

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de enfermagem

a)  ser grafado também no feminino, recebendo o acento grave: “à”.

b)  ser grafado também no feminino, no entanto, sem receber o acento grave: “a”.

c)  continuar sendo grafado no masculino: “ao”.

d)
 ser substituído pela preposição “em”.

e)  ser substituído pela preposição “com”.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de enfermagem

a)  isolar o vocativo.

b)  separar o aposto.

c)  separar o adjunto adnominal.

d)  isolar uma locução adverbial.

e)  dar ênfase ao que será expresso posteriormente.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de enfermagem

a)  uma partícula apassivadora.

b)  uma parte integrante do verbo.

c)  um pronome pessoal recíproco.

d)  um índice de indeterminação do sujeito.

e)  um pronome de realce.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de enfermagem

174  Q567454
Português

No excerto “Estima-se, por exemplo, que pessoas com 13 quilos a mais passam a ter maisNo excerto “Estima-se, por exemplo, que pessoas com 13 quilos a mais passam a ter mais
predisposição ao câncer, principalmente o de mama e de útero.”, se a palavra câncer fossepredisposição ao câncer, principalmente o de mama e de útero.”, se a palavra câncer fosse
substituída por uma palavra feminina, o termo em destaque deveriasubstituída por uma palavra feminina, o termo em destaque deveria

175  Q567455  Português

Em relação ao excerto “Nos últimos anos, diversas pesquisas mostraram que uma alimentaçãoEm relação ao excerto “Nos últimos anos, diversas pesquisas mostraram que uma alimentação
equilibrada influencia na qualidade de vida.”, é correto afirmar que a vírgula foi utilizada paraequilibrada influencia na qualidade de vida.”, é correto afirmar que a vírgula foi utilizada para

176  Q567456  Português

No trecho “[...] elas se suicidam [...]”, a palavra em destaque éNo trecho “[...] elas se suicidam [...]”, a palavra em destaque é

177  Q567457  Português

Em relação ao excerto “A grande quantidade de catequina, um fitonutriente do chá, proporcionaEm relação ao excerto “A grande quantidade de catequina, um fitonutriente do chá, proporciona
grande atividade antioxidante e ativadora do metabolismo. [...]”, é correto afirmar que o verbo emgrande atividade antioxidante e ativadora do metabolismo. [...]”, é correto afirmar que o verbo em
destaque édestaque é



 

a)  de ligação.

b)  bitransitivo.

c)  transitivo indireto.

d)  transitivo direto.

e)  intransitivo.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Técnico de enfermagem

a)  uma conjunção integrante.

b)  um pronome demonstrativo.

c)  um pronome interrogativo.

d)  uma conjunção explicativa.

e)  um pronome relativo.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Jornalista

178  Q567458  Português

No trecho “[...] apresentando dezenas de alimentos que podem ser grandes aliados na prevençãoNo trecho “[...] apresentando dezenas de alimentos que podem ser grandes aliados na prevenção
contra o câncer [...]”, o termo em destaque écontra o câncer [...]”, o termo em destaque é

179  Q635726  Português Interpretação de Textos

  A escola pod A escola pode interferir na fore interferir na formação mormação moral dos al dos alunos?alunos?

Por: Telma Vinha (professora da Unicamp) em colaboração com Maria Suzana Menin (professora da Unesp) e Mariana Tavares (pesquisadora

da FCC)

 O desenvolvimento de valores morais é decorrente da interação do sujeito com as situações e as pessoas nos diversosO desenvolvimento de valores morais é decorrente da interação do sujeito com as situações e as pessoas nos diversos
ambientes que frequenta, como a escola, com a família e com os amigos. Considerando todas essas influências,ambientes que frequenta, como a escola, com a família e com os amigos. Considerando todas essas influências,
questionamos: “Será que a instituição de ensino tem um papel significativo na formação ética dos alunos? Que atitudes dequestionamos: “Será que a instituição de ensino tem um papel significativo na formação ética dos alunos? Que atitudes de
professores, funcionários e colegas podem interferir nesse processo?” professores, funcionários e colegas podem interferir nesse processo?” 
  Um Um estudo inéestudo inédito da dito da Fundação Carlos Fundação Carlos Chagas (FCCChagas (FCC), ), coordenadcoordenado o por Mariana Tavares, por Mariana Tavares, da Fda FCC, CC, e e Suzana Menin, Suzana Menin, dada
Universidade Estadual Paulista (Unesp), com a participação de pesquisadores de várias instituições, ajuda a responderUniversidade Estadual Paulista (Unesp), com a participação de pesquisadores de várias instituições, ajuda a responder
essas questões. Realizado com quase 10 mil crianças, adolescentes e professores de 76 escolas públicas e privadas doessas questões. Realizado com quase 10 mil crianças, adolescentes e professores de 76 escolas públicas e privadas do
Brasil, ele objetivou construir um instrumento para avaliar a presença e os níveis de desenvolvimento (adesão) dos valoresBrasil, ele objetivou construir um instrumento para avaliar a presença e os níveis de desenvolvimento (adesão) dos valores
convivência democrática, solidariedade, justiça e respeito.convivência democrática, solidariedade, justiça e respeito.
  Os Os resultadoresultado s dos s dos alunos foram alunos foram relacionados com relacionados com mais mais de de 30 30 variáveis, variáveis, como como sexo, resexo, religião, ligião, composição familiar, composição familiar, nívelnível
socioeconômico, regras e sanções na família, autoestima, repetência, observação de maus-tratos, como eles acreditavamsocioeconômico, regras e sanções na família, autoestima, repetência, observação de maus-tratos, como eles acreditavam
ser vistos pelos outros e as relações estabelecidas. Algumas conclusões evidenciam a importância de cuidar do convívio naser vistos pelos outros e as relações estabelecidas. Algumas conclusões evidenciam a importância de cuidar do convívio na
escola para favorecer o desenvolvimento moral.escola para favorecer o desenvolvimento moral.
  Sentir-se beSentir-se bem m trattrat ado pelos ado pelos professorprofessores es e e ter docentes ter docentes e e funcionários que funcionários que jamais ou jamais ou rararara mente mente gritagrita m m com com os alunosos alunos
promoveu maior adesão de todos os valores. Não presenciar (ou ver pouco) educadores colocarem estudantes para fora dapromoveu maior adesão de todos os valores. Não presenciar (ou ver pouco) educadores colocarem estudantes para fora da

sala influenciou o aumento da justiça, respeito e solidariedade. Já ter professores que recorrem pouco (ou nunca) aos paissala influenciou o aumento da justiça, respeito e solidariedade. Já ter professores que recorrem pouco (ou nunca) aos pais
dos alunos para resolver conflitos indicou maior presença de convivência democrática e solidariedade.dos alunos para resolver conflitos indicou maior presença de convivência democrática e solidariedade.
  Entre os Entre os fatores lfatores ligados à reigados à relação do allação do aluno com uno com a instituia instituição e ção e com os com os colegas, colegas, gostar de igostar de ir à er à escola e scola e frequfrequentar asentar as
aulas interferiu no aumento dos valores solidariedade, respeito e convivência democrática. Alunos que nunca (ouaulas interferiu no aumento dos valores solidariedade, respeito e convivência democrática. Alunos que nunca (ou
raramente) viram colegas se agredirem ou gritar tiveram todos os valores influenciados positivamente. Acreditar ser bem-raramente) viram colegas se agredirem ou gritar tiveram todos os valores influenciados positivamente. Acreditar ser bem-
visto pelas outras pessoas visto pelas outras pessoas no ambieno ambiente escolar gerou o aumente escolar gerou o aume nto da nto da justiça.justiça.
  No No caso da família, caso da família, o apoio dos pais o apoio dos pais teve teve relação com relação com maior respeito maior respeito e e justiçajustiça . . Este último Este último fator tafator ta mbém mbém foi foi influenciinfluenciadoado
pelo emprego de combinados com os filhos. Quando os pais usam sanções (que não sejam físicas ou humilhantes), há maispelo emprego de combinados com os filhos. Quando os pais usam sanções (que não sejam físicas ou humilhantes), há mais
adesão a justiça, solidariedade e convivência democrática. Isso pode estar associado à ideia de uma família cuidadosa, queadesão a justiça, solidariedade e convivência democrática. Isso pode estar associado à ideia de uma família cuidadosa, que
deixa claro o que pode ou não ser feito pelos filhos, revalidando os valores quando eles são feridos.deixa claro o que pode ou não ser feito pelos filhos, revalidando os valores quando eles são feridos.
  As As ações contrárias às ações contrárias às apresentadas acimapresentadas acim a, a a, a exemexemplo de plo de gritar muigritar muitas vezetas vezes ou s ou não apoiar os não apoiar os filfilhos, hos, estão semestão semprepre
relacionadas a menor adesão aos valores. Chama a atenção também o fato de que, na pesquisa, religião, configuraçãorelacionadas a menor adesão aos valores. Chama a atenção também o fato de que, na pesquisa, religião, configuração
familiar, nível socioeconômico e repetência não tiveram relação significativa com a presença de valores.familiar, nível socioeconômico e repetência não tiveram relação significativa com a presença de valores.
  O O estudo colabora para comprovar estudo colabora para comprovar que que a qualidade a qualidade das interações das interações na ena escola, escola, em m especial especial dos adultos com dos adultos com os alunos,os alunos,
influencia fortemente no desenvolvimento moral (quanto mais positivas forem, maiores as adesões aos valores). Assim, seinfluencia fortemente no desenvolvimento moral (quanto mais positivas forem, maiores as adesões aos valores). Assim, se



 

a)  A autora defende a tese de que a interação do aluno com o ambiente familiar interfere no

desenvolvimento de valores.

b)  A autora defende a tese de que a escola não oferece nenhuma contribuição para o desenvolvimento

moral dos alunos.

c)  A autora defende a tese de que a interação dos adultos com os alunos na escola somente contribui

para apresentar os conteúdos escolares.

d)  A autora defende a tese de que a interação do aluno com o ambiente escolar interfere no

desenvolvimento de valores morais nesse indivíduo.

e)  A autora defende a tese de que a escola deixa de contribuir para com a convivência democrática dos

alunos.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Jornalista

a)  O estudo buscou investigar se a instituição de ensino bem como os professores, funcio nários e

colegas podem influenciar na formação ética dos alunos.

b)  O estudo buscou investigar se a instituição familiar pode influenciar na formação ética dos indivíduos

em geral.

c)  O estudo buscou investigar quais atitudes os professores, funcionários e colegas não devem apresentar

para não influenciar na formação ética dos alunos.

d)  O estudo buscou investigar como o convívio na instituição de ensino pouco ou nada importa na

formação ética dos alunos.

e)  O estudo buscou investigar se a qualidade das interações na escola pode influenciar na formação ética

dos docentes.

queremos formar pessoas éticas, fica evidente a importância de ter espaços de diálogo e reflexão sobre a convivência e dequeremos formar pessoas éticas, fica evidente a importância de ter espaços de diálogo e reflexão sobre a convivência e de
cuidar para que toda a comunidade escolar vivencie de fato esses valores.cuidar para que toda a comunidade escolar vivencie de fato esses valores.

 (Fonte: Revista Nova Escola. Ano 30, número 282 de maio de 2015. Editora Abril)(Fonte: Revista Nova Escola. Ano 30, número 282 de maio de 2015. Editora Abril)

Qual é a ideia central defendida pela autora do texto?Qual é a ideia central defendida pela autora do texto?

180  Q635727  Português Interpretação de Textos

O que procurou investigar o estudo da Fundação Carlos Chagas (FCC) descrito no texto?O que procurou investigar o estudo da Fundação Carlos Chagas (FCC) descrito no texto?

Respostas 161: 162: 163: 164: 165: 166: 167: 168: 169: 170: 171: 172: 173:

174: 175: 176: 177: 178: 179: 180:

←  1 2 … 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 39 40 →



 

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Jornalista

a)  Algumas conc lusões do estudo sugeriram que é importante avaliar o convívio dos pais e familiares
para contribuir com o desenvolvimento moral dos alunos.

b)  Algumas conc lusões do estudo sugeriram que é importante cuidar do convívio familiar para contribuir
com o desenvolvimento moral dos alunos.

c)  Algumas conc lusões do estudo sugeriram que é importante cuidar do convívio na escola para
contribuir com o desenvolvimento moral dos alunos.

d)  Algumas conc lusões do estudo sugeriram que não é importante cuidar do convívio na instituição de
ensino para contribuir com o desenvolvimento moral dos alunos.

e)  Algumas conclusões do estudo sugeriram que o importante é o caráter do aluno, pré-determinado
desde o nascimento.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Jornalista

181  Q635728  Português Interpretação de Textos

  A escola  A escola pode pode interferir na interferir na formaçformaç ão ão moral moral dos dos alunosalunos ??

Por: Telma Vinha (professora da Unicamp) em colaboração com Maria Suzana Menin (professora da Unesp) e Mariana Tavares (pesquisadora
da FCC)

 O desenvolvimento de valores morais é decorrente da interação do sujeito com as situações e as pessoas nos diversosO desenvolvimento de valores morais é decorrente da interação do sujeito com as situações e as pessoas nos diversos

ambientes que frequenta, como a escola, com a família e com os amigos. Considerando todas essas influências,ambientes que frequenta, como a escola, com a família e com os amigos. Considerando todas essas influências,

questionamos: “Será que a instituição de ensino tem um papel significativo na formação ética dos alunos? Que atitudes dequestionamos: “Será que a instituição de ensino tem um papel significativo na formação ética dos alunos? Que atitudes de

professores, funcionários e colegas podem interferir nesse processo?” professores, funcionários e colegas podem interferir nesse processo?” 

  Um Um estudo iestudo inédinédito da Futo da Fundação Carlos Chndação Carlos Ch agas (FCC)agas (FCC), , coordenado por Mariana Tavares, coordenado por Mariana Tavares, da FCda FCC, C, e e Suzana MeniSuzana Menin, n, dada

Universidade Estadual Paulista (Unesp), com a participação de pesquisadores de várias instituições, ajuda a responderUniversidade Estadual Paulista (Unesp), com a participação de pesquisadores de várias instituições, ajuda a responder

essas questões. Realizado com quase 10 mil crianças, adolescentes e professores de 76 escolas públicas e privadas doessas questões. Realizado com quase 10 mil crianças, adolescentes e professores de 76 escolas públicas e privadas do

Brasil, ele objetivou construir um instrumento para avaliar a presença e os níveis de desenvolvimento (adesão) dos valoresBrasil, ele objetivou construir um instrumento para avaliar a presença e os níveis de desenvolvimento (adesão) dos valoresconvivência democrática, solidariedade, justiça e respeito.convivência democrática, solidariedade, justiça e respeito.

  Os Os resultadresultad os dos os dos alunos foram alunos foram relacionarelaciona dos com dos com mais mais de de 30 30 variáveis, variáveis, como sexo, como sexo, religião, religião, composcompos ição familiição familiar, ar, nívelnível

socioeconômico, regras e sanções na família, autoestima, repetência, observação de maus-tratos, como eles acreditavamsocioeconômico, regras e sanções na família, autoestima, repetência, observação de maus-tratos, como eles acreditavam

ser vistos pelos outros e as relações estabelecidas. Algumas conclusões evidenciam a importância de cuidar do convívio naser vistos pelos outros e as relações estabelecidas. Algumas conclusões evidenciam a importância de cuidar do convívio na

escola para favorecer o desenvolvimento moral.escola para favorecer o desenvolvimento moral.

  Sentir-se Sentir-se bem bem tratatrata do peldo pelos professores os professores e e ter doceter docentes e ntes e funcionários qufuncionários qu e e jamais ou jamais ou raramente raramente gritam com gritam com os alunosos alunos

promoveu maior adesão de todos os valores. Não presenciar (ou ver pouco) educadores colocarem estudantes para fora dapromoveu maior adesão de todos os valores. Não presenciar (ou ver pouco) educadores colocarem estudantes para fora da

sala influenciou o aumento da justiça, respeito e solidariedade. Já ter professores que recorrem pouco (ou nunca) aos paissala influenciou o aumento da justiça, respeito e solidariedade. Já ter professores que recorrem pouco (ou nunca) aos pais

dos dos alunos paralunos par a a resolvresolver conflitos indicou maior presença de cer conflitos indicou maior presença de c onvivonvivênciência a demdemocrática ocrática e solidariedadee solidariedade ..

  Entre os Entre os fatores lifatores ligados à relgados à rel ação do aluno com ação do aluno com a instituia instituição e ção e com os com os colegas, colegas, gostar de igostar de ir à er à escola e scola e frequfrequentar asentar as

aulas interferiu no aumento dos valores solidariedade, respeito e convivência democrática. Alunos que nunca (ouaulas interferiu no aumento dos valores solidariedade, respeito e convivência democrática. Alunos que nunca (ou

raramente) viram colegas se agredirem ou gritar tiveram todos os valores influenciados positivamente. Acreditar ser bem-raramente) viram colegas se agredirem ou gritar tiveram todos os valores influenciados positivamente. Acreditar ser bem-

visto pelas outras pessoas no ambiente escolar gerou o aumento da justiça.visto pelas outras pessoas no ambiente escolar gerou o aumento da justiça.

  No caso da famíNo caso da famí lia, lia, o apoio dos pais tevo apoio dos pais tev e ree relação com maior relação com maior re speito e speito e justiça. Este justiça. Este últimúltimo fator também o fator também foi ifoi influnfluencienciadoado

pelo emprego de combinados com os filhos. Quando os pais usam sanções (que não sejam físicas ou humilhantes), há maispelo emprego de combinados com os filhos. Quando os pais usam sanções (que não sejam físicas ou humilhantes), há mais

adesão a justiça, solidariedade e convivência democrática. Isso pode estar associado à ideia de uma família cuidadosa, queadesão a justiça, solidariedade e convivência democrática. Isso pode estar associado à ideia de uma família cuidadosa, que

deixa claro o que pode ou não ser feito pelos filhos, revalidando os valores quando eles são feridos.deixa claro o que pode ou não ser feito pelos filhos, revalidando os valores quando eles são feridos.

  As As ações contrárias às apreseações contrárias às aprese ntadas acima, ntadas acima, a ea exemplxemplo de o de gritar mugritar muitas veitas vezes zes ou não ou não apoiar os fiapoiar os filhos, lhos, estão semestão semprepre

relacionadas a menor adesão aos valores. Chama a atenção também o fato de que, na pesquisa, religião, configuraçãorelacionadas a menor adesão aos valores. Chama a atenção também o fato de que, na pesquisa, religião, configuração

familiar, nível socioeconômico e repetência não tiveram relação significativa com a presença de valores.familiar, nível socioeconômico e repetência não tiveram relação significativa com a presença de valores.

  O O estudo colabora para comprovestudo colabora para comprov ar que ar que a qualia qualidade das dade das interações interações na ena escola, escola, em m espeespecial cial dos adultos com dos adultos com os alunos,os alunos,
influencia fortemente no desenvolvimento moral (quanto mais positivas forem, maiores as adesões aos valores). Assim, seinfluencia fortemente no desenvolvimento moral (quanto mais positivas forem, maiores as adesões aos valores). Assim, se

queremos formar pessoas éticas, fica evidente a importância de ter espaços de diálogo e reflexão sobre a convivência e dequeremos formar pessoas éticas, fica evidente a importância de ter espaços de diálogo e reflexão sobre a convivência e de

cuidar para que toda a comunidade escolar vivencie de fato esses valores.cuidar para que toda a comunidade escolar vivencie de fato esses valores.

 (Fonte: Revista Nova Escola. Ano 30, número 282 de maio de 2015. Editora Abril)(Fonte: Revista Nova Escola. Ano 30, número 282 de maio de 2015. Editora Abril)

O que apontou algumas das conclusões do estudo da Fundação Carlos Chagas (FCC) descrito noO que apontou algumas das conclusões do estudo da Fundação Carlos Chagas (FCC) descrito no

texto?texto?

182  Q635729  Português Interpretação de Textos

De acordo com o texto, quais ações da família, dos professores ou funcionários da escola em geralDe acordo com o texto, quais ações da família, dos professores ou funcionários da escola em geral

colaborariam para a falta de adesão aos valores morais apresentados pelo estudo descrito?colaborariam para a falta de adesão aos valores morais apresentados pelo estudo descrito?

BETA



 

a)  Ações como gritar ou não apoiar os filhos/ alunos.

b)  Ações como empregar combinados e escutar a opinião dos filhos/alunos

c)  Ações como reprimir e disciplinar os filhos/ alunos.

d)  Ações como chamar a atenção e valorizar os filhos/alunos.

e)  Ações como respeitar e escutar a opinião dos filhos/alunos.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Jornalista

a)  Narrativo.

b)  Dissertativo.

c)  Descritivo.

d)  Instrucional.

e)  Conversacional.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Jornalista

a)  O elemento de coesão “Ele” é um pronome utilizado para retomar a expressão “um instrumento”.

b)  O elemento de coesão “Ele” é um pronome utilizado para retomar a expressão “Um estudo inédito”.

c)  O elemento de coesão “Ele” é um artigo utilizado para retomar a expressão “Um estudo inédito”.

d)  O elemento de coesão “Ele” é um substantivo utilizado para introduzir o verbo “objetivou”.

e)  O elemento de coesão “Ele” é um adjetivo utilizado como determinante do substantivo “instrumento”.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Jornalista

a)  Exerce a função de substantivo.

b)  Exerce a função de advérbio de intensidade, referindo-se ao adjetivo “atitudes”.

c)  Exerce a função da preposição “de”.

d)  Exerce a função de conjunção subordinativa.

e)  Exerce a função de adjetivo interrogativo, determinando o substantivo “atitudes”.

183  Q635730  Português Interpretação de Textos

Qual é a tipologia textual do artigo retirado da Revista Nova Escola?Qual é a tipologia textual do artigo retirado da Revista Nova Escola?

184  Q635731  Português Interpretação de Textos

Observe o elemento de coesão “Ele” destacado no segundo parágrafo do texto e assinale aObserve o elemento de coesão “Ele” destacado no segundo parágrafo do texto e assinale a

alternativa correta com relação a seu emprego.alternativa correta com relação a seu emprego.

185  Q635732  Português Morfologia

Observe o seguinte excerto: “Que atitudes de professores, funcionários e colegas podem interferirObserve o seguinte excerto: “Que atitudes de professores, funcionários e colegas podem interferir

nesse processo?” e assinale a alternativa correta com relação à função do vocábulo destacado.nesse processo?” e assinale a alternativa correta com relação à função do vocábulo destacado.



 

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Jornalista

a)  A oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada substantiva subjetiva, pois exerce
a função de sujeito do verbo ser.

b)  A oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada substantiva objetiva direta, pois
exerce a função de objeto direto do verbo sejam.

c)  A oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada substantiva predicativa, pois
exerce a função de predicativo do sujeito do verbo de ligação ser.

d)  A oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada adjetiva restritiva, pois delimita o
sentido do substantivo antecedente sanções.

e)  A oração “que não sejam físicas ou humilhantes” é uma subordinada adjetiva circunstancial, pois
apresenta uma condição que é acessória ao sentido da oração.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Jornalista

a)  Trata-se do acento grave, empregado para indicar a supressão do advérbio “a” com o pronome
feminino “a” que acompanha os substantivos “relação” e “escola”.

b)  Trata-se do acento agudo, empregado para indicar a nasalidade da vogal “a” que acompanha os
substantivos “relação” e “escola”.

c)  Trata-se do acento circunflexo, empregado para assinalar a vogal aberta “a” que acompanha os
substantivos “relação” e “escola”.

d)  Trata-se do acento agudo, empregado para indicar a supressão da preposição “a” com o artigo
feminino “a” que acompanha os substantivos “relação” e “escola”.

e)  Trata-se do acento grave, empregado para indicar a junção da preposição “a” com o artigo feminino
 “a” que acompanha os substantivos “relação” e “escola”.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Agente comunitário de
saúde

186  Q635734  Português Sintaxe

Observe o seguinte excerto retirado do texto: “Quando os pais usam sanções que não sejam físicasObserve o seguinte excerto retirado do texto: “Quando os pais usam sanções que não sejam físicas

ou humilhantes (...)” e assinale a alternativa correta com relação à formação do período compostoou humilhantes (...)” e assinale a alternativa correta com relação à formação do período composto

por subordinação.por subordinação.

187  Q635735  Português Crase

Observe o excerto: “Entre os fatores ligados à relação do aluno com a instituição e com os colegas,Observe o excerto: “Entre os fatores ligados à relação do aluno com a instituição e com os colegas,

gostar de ir à escola (...)” e assinale a alternativa correta com relação ao emprego do acentogostar de ir à escola (...)” e assinale a alternativa correta com relação ao emprego do acento

utilizado nos termos destacados.utilizado nos termos destacados.

188  Q598848  Português

  Os Os dez dez maiores maiores sonhos sonhos de de consumo consumo dos dos brasileibrasileirosros

 Viagens, ca Viagens, ca rro rro e cirurge cirurg ia ia plástplást ica ica estão estão entre os entre os principaprincipa is desejos is desejos de code co mpra, smpra, s egundo egundo levantamento levantamento inédito elabinédito elab oraora dodo

pelo SPC Brasilpelo SPC Brasil

 Viajar  Viajar para para o o exterior exterior é o é o principaprincipa l sol so nho nho de code co nsumo nsumo dos dos brabra sileiros, segundo sileiros, segundo uma puma p esquisa esquisa inédita inédita do do Serviço dServiço d ee

Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e do portal de Educação Financeira Meu Bolso Feliz. De acordo com o estudo, divulgadoProteção ao Crédito (SPC Brasil) e do portal de Educação Financeira Meu Bolso Feliz. De acordo com o estudo, divulgado

nesta quinta-feira, o maior desejo de 15% dos 620 entrevistados é fazer uma viagem internacional. Em segundo lugar, osnesta quinta-feira, o maior desejo de 15% dos 620 entrevistados é fazer uma viagem internacional. Em segundo lugar, os

brasileiros sonham em fazer uma viagem nacional (11,5%), e, em terceiro, ter um carro (9,3%). A pesquisa foi aplicada embrasileiros sonham em fazer uma viagem nacional (11,5%), e, em terceiro, ter um carro (9,3%). A pesquisa foi aplicada em

27 capitais.27 capitais.

O item “casa" ficou, propositalmente, fora da lista da pesquisa. “Se tivéssemos incluído a opção casa, a pesquisa ia ficarO item “casa" ficou, propositalmente, fora da lista da pesquisa. “Se tivéssemos incluído a opção casa, a pesquisa ia ficar

enviesada e não conseguiríamos enxergar muito além. Mesmo com o recente 'boom' imobiliário, sabemos que ainda háenviesada e não conseguiríamos enxergar muito além. Mesmo com o recente 'boom' imobiliário, sabemos que ainda há

muitas pessoas sem casa própria", explicou a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.muitas pessoas sem casa própria", explicou a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.



 

a)  a maioria dos brasileiros já possui casa própria.

b)  é evidente que a compra de uma casa não é interesse dos brasileiros.

c)  muitos brasileiros ainda não possuem a casa própria, o que enviesaria a pesquisa.

d)  é muito fácil, hoje em dia, comprar uma casa própria, portanto, isso deixou de ser um sonho dos
brasileiros.

e)  é impossível comprar uma casa própria, devido às condições econômicas dos brasileiros.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Agente comunitário de
saúde

a)  o fato de que são sonhos muito distantes da sua realidade.

b)  a falta de planejamento financeiro.

c)  a pouca motivação.

d)  o fato de as pessoas não terem sonhos.

e)  o fato de todos já possuírem o que precisam.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Agente comunitário de
saúde

a)  desejo.

b)  objetivo.

  Os Os entrevistadoentrevistado s afirmaram, s afirmaram, no eno entantntant o, o, que, que, em em média, média, somente somente três em três em cada dez sonhos de cada dez sonhos de conscons umo umo (27%) (27%) já foramjá foram

realizados. Os mais citados foram viajar (31%), frequentar restaurantes, bares e boates (22%), seguido da compra derealizados. Os mais citados foram viajar (31%), frequentar restaurantes, bares e boates (22%), seguido da compra de

itens relacionados a beleza (8%) e eletrônicos (7%).itens relacionados a beleza (8%) e eletrônicos (7%).

Entre os sonhos de consumo ainda não realizados, 89% se devem ao fato de extrapolarem a capacidade financeira dosEntre os sonhos de consumo ainda não realizados, 89% se devem ao fato de extrapolarem a capacidade financeira dos

entrevistados. Em geral, cada desejo apontado pelos pesquisados custa em média 5,4 mil reais. Este valor aumenta paraentrevistados. Em geral, cada desejo apontado pelos pesquisados custa em média 5,4 mil reais. Este valor aumenta para

6,4 mil reais entre os pertencentes às classes A e B e cai para 4,8 mil reais entre os consumidores das classes C, D e E.6,4 mil reais entre os pertencentes às classes A e B e cai para 4,8 mil reais entre os consumidores das classes C, D e E.

Segundo Kawauti, outro motivo que impede a realização desses sonhos é a falta de planejamento financeiro. “Apesar deSegundo Kawauti, outro motivo que impede a realização desses sonhos é a falta de planejamento financeiro. “Apesar de

grande parte das pessoas ouvidas no estudo entender que é preciso se planejar para alcançar seus objetivos, a maioriagrande parte das pessoas ouvidas no estudo entender que é preciso se planejar para alcançar seus objetivos, a maioria

não tem uma reserva financeira total para este fim, ou seja, não guarda todo o dinheiro necessário para realizar essenão tem uma reserva financeira total para este fim, ou seja, não guarda todo o dinheiro necessário para realizar esse

sonho", disse, em nota.sonho", disse, em nota.

Dentre os entrevistados, 12,5% dizem que não guardam dinheiro e contam somente com o crédito. Outros 12,4%Dentre os entrevistados, 12,5% dizem que não guardam dinheiro e contam somente com o crédito. Outros 12,4%

guardam parte do dinheiro e parcelam o restante. Com isso, cerca de dois em cada dez brasileiros dependem de créditoguardam parte do dinheiro e parcelam o restante. Com isso, cerca de dois em cada dez brasileiros dependem de crédito

para realizar seus sonhos. “O que era sonho em um primeiro momento pode se tornar uma experiência amargapara realizar seus sonhos. “O que era sonho em um primeiro momento pode se tornar uma experiência amarga

posteriormente", alerta a economista-chefe.posteriormente", alerta a economista-chefe.

 Adapt Adapt ado ado de:<http://veja.abril.com.br/notde:<http://veja.abril.com.br/not icia/economia/osicia/economia/os -de-z-ma-de-z-ma iores-soiores-so nhos-nhos- de-consumo-de-consumo- dos-dos- brasbras ileiileiros> ros> AcessoAcesso

em 05 jun. 2015.em 05 jun. 2015.

Com base no texto, é correto afirmar que o item “casa" não foi incluído entre os dez maioresCom base no texto, é correto afirmar que o item “casa" não foi incluído entre os dez maiores

sonhos de consumo dos brasileiros, porquesonhos de consumo dos brasileiros, porque

189  Q598849  Português

Em relação ao texto, é correto afirmar que um dos motivos de os brasileiros não realizarem seusEm relação ao texto, é correto afirmar que um dos motivos de os brasileiros não realizarem seus

sonhos ésonhos é

190  Q598850  Português

No texto, a palavra sonho foi empregada várias vezes. Para evitar essa repetição, tal palavra poderiaNo texto, a palavra sonho foi empregada várias vezes. Para evitar essa repetição, tal palavra poderia

ser substituída por, EXCETOser substituída por, EXCETO



 

c)  plano.

d)  meta.

e)  ficção.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Agente comunitário de
saúde

a)  alternância.

b)  oposição.

c)  conclusão.

d)  adição.

e)  explicação.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: FUNDASUSProva: Agente comunitário de
saúde

a)  possibilitarem.

b)  conterem.

c)  excederem.

d)  medirem.

e)  interromperem.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Analista Judiciário

191  Q598851  Português

No excerto “Os entrevistados afirmaram, no entantoNo excerto “Os entrevistados afirmaram, no entanto

 

 ,  , que, que, em em média, média, somente três somente três em em cada dezcada dez

sonhos de consumo (27%) já foram realizados.", a expressão em destaque indicasonhos de consumo (27%) já foram realizados.", a expressão em destaque indica

192  Q598852  Português

No trecho “Entre os sonhos de consumo ainda não realizados, 89% se devem ao fato deNo trecho “Entre os sonhos de consumo ainda não realizados, 89% se devem ao fato de

extrapolarem a capacidade financeira dos entrevistados.", a palavra em destaque pode serextrapolarem a capacidade financeira dos entrevistados.", a palavra em destaque pode ser

substituída, sem que haja alteração de sentido, porsubstituída, sem que haja alteração de sentido, por

193  Q552569  Português

Leia o te xto e responda a questão
DIREITO DO IDOSO
Hoje, o envelhecimento se encontra na ordem do dia. Os mais importantes veículos de comunicação dão destaque a esse
fenômeno, abordando as suas causas e conseqüências. O envelhecimento populacional, portanto, transformou-se em uma questão social
relevante, uma vez que impacta marcantemente nos destinos da própria sociedade. Isso tanto é verdade que há estudiosos falando em uma
revolução dos idosos. E não é para menos. Mais de dois bilhões de pessoas terão mais de sessenta anos até 2050, o que representará um
contingente expressivo, considerando a população total do planeta.
Ora, se um contingente tão grande de pessoas passa a ter uma idade a partir da qual é caracterizada como idosa, isso significa que direitos
específicos desse contingente populacional precisam ser garantidos.
É preciso destacar que o Estado brasileiro não se preparou para o impacto que o envelhecimento populacional acarretou nos sistemas
previdenciário e de saúde, por exemplo. Não houve planejamento, de modo que o sistema previdenciário, uma espécie de seguro
para garantir dignidade ao ser humano na velhice, corre riscos de continuidade, mantidos os parâmetros atuais. Da mesma forma, o
sistema de saúde apresenta uma dinâmica incapaz de atender às demandas dos idosos, os quais são os principais clientes desse sistema,
porquanto mais vulneráveis a doenças, inclusive algumas próprias dessa fase da vida, como câncer, hipertensão, osteoporose, demência, para
só citar algumas.



 

a)  o crescimento da população e as consequências negativas para o sistema previdenciário e de saúde do
Brasil.

b)  o crescimento da população idosa e a necessidade de assegurar os direitos a essa parcela considerável
da população.

c)  o crescimento da população idosa e a necessidade de instituir novas leis, no Estatuto do Idoso, como
medida urgente a ser tomada pelo Estado.

d)  o crescimento da população, no Brasil, como consequência, em primeiro lugar, de políticas públicas
eficientes e de avanços na tecnologia médica.

e)  E) o crescimento da população idosa e a necessidade de inclusão de discipl inas em programas sociais
específicos como forma de refletir e discutir a situação do idoso na sociedade.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Analista Judiciário

a)  O aumento considerável da população idosa, até 2050, interfere na dinâmica social mundial.

b)  Os direitos dos idosos se restringem às suas condições de produção, participação social, econômica e
política.

c)  Para enfrentar as mudanças ocorridas no sistema previdenciário e de saúde decorrentes do
envelhecimento populacional, o Estado deveria estar preparado.

d)  Envelhecer com qualidade é um direito do idoso, portanto, seria preciso adotar medidas práticas para
garantir os direitos fundamentais a esse contingente da população.

e)  Os direitos dos idosos incluem a proteção contra a violência.

Portanto, o impacto que as pessoas que acumulam muitos anos provocam na sociedade, considerando apenas esses dois sistemas, e a
necessidade de que os direitos fundamentais desse segmento populacional sejam efetivamente garantidos, já se revela suficiente para que
se perceba a importância da disciplina Direito do Idoso.

 Vale destacar que o envelhecimento não é um fenômeno estático. Na medida em que as condições sociais e econômicas melhoram,
as pessoas têm oportunidade de viver mais. Caso se associem a esses elementos os avanços da tecnologia médica em todas as suas
dimensões, a expectativa de vida pode realmente surpreender.
É a vitória da vida.
Sendo, portanto, o envelhecimento a oportunidade de uma vida mais longa, pode ser traduzido como o próprio direito de existir, na medida
em que viver é ter oportunidade de envelhecer. Ora, se é assim, o envelhecimento é um direito e, mais do que isso, é um direito fundamental,
na medida em que se traduz no direito à vida com dignidade, o que quer dizer que as pessoas não perdem direitos na medida em que
envelhecem. Pelo contrário, demandam mais direitos para que possam usufruir plenamente o direito à liberdade em todos os
aspectos, patrimônio do qual nenhum ser humano pode abdicar.

 Apesar de a expectativa de vida no Brasil vir aumentando ano após ano, ainda não estão sendo oferecidas condições de vida adequadas para
os velhos. O processo de envelhecimento no país apresenta nuances artificiais, na medida em que as pessoas têm suas vidas alongadas mais
pela universalização da tecnologia médica {notadamente do sistema de vacinação, que abortou mortes prematuras causadas por doenças
endêmicas) do que propriamente pela experimentação de padrões sociais e econômicos de excelência, a exemplo dos países desenvolvidos.
Portanto, a ausência de serviços e ações específicas e necessárias para a garantia dodireitos das pessoas idosas contribui para o descrédito

da efetividade dos seus direitos, os quais estão declarados de forma direta ou indireta, em convenções, acordos e tratadosinternacionais, além das previsões constitucionais e legais em relação a esse segmento, destacando-se o Estatuto do Idoso {Lei n. 10.741/03)
[...].
Sendo assim, a garantia dos direitos dos idosos no Brasil depende de uma profunda compreensão das causas e conseqüências do processo
de envelhecimento populacional, do papel que deve ser reservado aos velhos em uma sociedade tecnológica, da necessidade de garantir-lhes
todos os direitos fundamentais inerentes à condição humana, destacando-se a necessidade de desenvolver esforços para que tenham
autonomia o máximo de tempo possível, do enfrentamento de todas as formas de violência, por meio da construção de uma rede de proteção
e defesa dos direitos desse contingente populacional.
REFERÊNCIA: Adaptado de RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Direito
do idoso. Jornal Estado do Direito. 42a. ed. Porto Alegre, 3
set. 2014. Disponível em: www.estadodedireito.com.br. Acessado
em: 27/06/2015.

0 texto discute, predominantemente,0 texto discute, predominantemente,

194  Q552570  Português

O texto “Direito do idoso” apresenta informações a respeito do envelhecimento populacional e umaO texto “Direito do idoso” apresenta informações a respeito do envelhecimento populacional e uma

reflexão em relação à situação do idoso e seus direitos na sociedade brasileira. Considerando essareflexão em relação à situação do idoso e seus direitos na sociedade brasileira. Considerando essa

afirmação, assinale a alternativa INCORRETA.afirmação, assinale a alternativa INCORRETA.

195  Q552571



 

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Analista Judiciário

a)  aos bens materiais que as pessoas conquistaram e aos quais têm o direito de usufruir na velhice.

b)  aos direitos decorrentes do tempo de serviço que as pessoas idosas conquistam ao longo dos anos.

c)  ao direito de utilizar o sistema de saúde público, o qual disponibil iza uma medicina preventiva de
qualidade, para garantir uma vida saudável aos idosos.

d)  ao direito de existir, direito fundamental reservado a todo ser humano.

e)  ao direito de liberdade, em todos os aspectos, direito esse resultante de outros direitos, inclusive o
fundamental.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Analista Judiciário

a)  “ Hoje, o envelhecimento se encontra na ordem do dia. Os mais importantes veículos de comunicação
dão destaque a esse fenômeno, abordando as suas causas e conseqüências” (refere-se à “ordem do
dia").

b)  “O envelhecimento populacional, portanto, transformou-se em uma questão social relevante, uma vez
que impacta marcantemente nos destinos da própria sociedade” (pode ser substituído, sem prejuízo
semântico, por "no entanto").

c)  "[...]. Da mesma forma, o sistema de saúde apresenta uma dinâmica incapaz de atender às demandas
dos idosos [...]” (exprime ideia de causa).

d)  "Na medida em que as condições sociais e econômicas melhoram, as pessoas têm oportunidade de
viver mais” (expressa intensidade).

e)  "Portanto, a ausência de serviços e ações específicas e necessárias para a garantia dos direitos das
pessoas idosas contribui para o descrédito da efetividade dos seus direitos [...]" (remete a pessoas
idosas).

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Analista Judiciário

a)  finalidade.

b)  causa.

c)  comparação.

d)  condição.

e)  contraste.

Português Interpretação de Textos

 

Em “Pelo contrário, demandam mais direitos para que possam usufruir plenamente oEm “Pelo contrário, demandam mais direitos para que possam usufruir plenamente o

direito à liberdade em todos os aspectos, patrimônio do qual nenhumdireito à liberdade em todos os aspectos, patrimônio do qual nenhum

 

ser humano podeser humano pode

abdicar.”, a palavra em destaque se refereabdicar.”, a palavra em destaque se refere

196  Q552572  Português

 Ass Assinale inale a a alternaalternativa tiva correta correta quanto quanto ao ao que que se se afirma, afirma, entre entre os os parênteparêntesesses, , a a resrespeito peito dosdos

mecanismos de coesão em destaque em cada trecho a seguir,mecanismos de coesão em destaque em cada trecho a seguir,

197  Q552573  Português

Em “Caso se associem a esses elementos os avanços da tecnologia médica em todas as suasEm “Caso se associem a esses elementos os avanços da tecnologia médica em todas as suas
dimensões, a expectativa de vida pode realmente surpreender” , a oração subordinada expressadimensões, a expectativa de vida pode realmente surpreender” , a oração subordinada expressa



 

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Analista Judiciário

a)  por haver no período uma explicação intercalada referente a "sistema previdenciário” .

b)  por haver no período uma oração adverbial intercalada com função de indicar finalidade.

c)  para separar entre si elementos de mesma função sintática.

d)  para indicar a elipse (omissão) do verbo "é”, no primeiro caso, e, no segundo caso, para substituir a
conjunção “e ” .

e)  inadequadamente, pois, a segunda vírgula está separando sujeito e verbo, e, no caso da primeira
vírgula, em seu lugar, deveria constar a conjunção “e” .

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Analista Judiciário

a)  poderia ser substituído pelo pronome “lhe".

b)  poderia ser retirado, sem que houvesse qualquer prejuízo sintático-semântico ao período.

c)  encontra-se em posição enclítica com relação à colocação pronominal.

d)  exerce função sintática de sujeito por ser pronome reflexivo.

e)  funciona como índice de indeterminação do sujeito.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Analista Judiciário

a)  “[...] o envelhecimento é um direito e, mais do que isso, é um direito fundamental." .

b)  “[...] isso significa que direitos específicos desse contingente populacional precisam ser garantidos." .

c)  " É preciso destacar que o Estado brasileiro não se preparou para o impacto [..]".

d)  "[...] depende de uma profunda compreensão das causas e consequências do processo
de envelhecimento populacional, do papel que deve ser reservado aos velhos." .

e)  "[...] já se revela suficiente para que se perceba a importância da disciplina Direito do idoso." .

198  Q552574 Português

Em “[...] de modo que o sistema previdenciário, uma espécie de seguro para garantir dignidade aoEm “[...] de modo que o sistema previdenciário, uma espécie de seguro para garantir dignidade ao

ser humano na velhice, corre riscos de continuidade [...]", as vírgulas foram empregadasser humano na velhice, corre riscos de continuidade [...]", as vírgulas foram empregadas

199  Q552575  Português

Em “O envelhecimento populacional, portanto, transformou-se em uma questão social relevante, uma vez que
impacta marcantemente nos destinos da própria sociedade", o “se" em destaque

200  Q552576  Português

Em “Portanto, o impacto que as pessoas que acumulam muitos anos provocam na sociedade, considerando
apenas esses dois sistemas[...]" , o “que" em destaque exerce a mesma função do “que" em

Respostas 181: 182: 183: 184: 185: 186: 187: 188: 189: 190: 191: 192: 193:

194: 195: 196: 197: 198: 199: 200:

←  1 2 … 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 39 40
→





 

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Analista Judiciário

a)  Os termos “é“ , "caracterizada” e "idosa” deveriam estar no plural para concordar com "pessoas” .

b)  O verbo “passa” deveria estar no plural para concordar com "pessoas” .

c)  “direitos específicos desse contingente populacional” é o sujeito do verbo “precisam” .

d)  “direitos específicos desse contingente populacional precisam ser garantidos” funciona como oração
subordinada objetiva indireta da oração que lhe é anterior.

e)  “precisam ser garantidos” deveria estar no singular para concordar com “contingente populacional” .

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Analista Judiciário

201  Q552577  Português

Leia o te xto e responda a questão
DIREITO DO IDOSO
Hoje, o envelhecimento se encontra na ordem do dia. Os mais importantes veículos de comunicação dão destaque a esse
fenômeno, abordando as suas causas e conseqüências. O envelhecimento populacional, portanto, transformou-se em uma questão social
relevante, uma vez que impacta marcantemente nos destinos da própria sociedade. Isso tanto é verdade que há estudiosos falando em uma
revolução dos idosos. E não é para menos. Mais de dois bilhões de pessoas terão mais de sessenta anos até 2050, o que representará um
contingente expressivo, considerando a população total do planeta.
Ora, se um contingente tão grande de pessoas passa a ter uma idade a partir da qual é caracterizada como idosa, isso significa que direitos
específicos desse contingente populacional precisam ser garantidos.
É preciso destacar que o Estado brasileiro não se preparou para o impacto que o envelhecimento populacional acarretou nos sistemas
previdenciário e de saúde, por exemplo. Não houve planejamento, de modo que o sistema previdenciário, uma espécie de seguro
para garantir dignidade ao ser humano na velhice, corre riscos de continuidade, mantidos os parâmetros atuais. Da mesma forma, o

sistema de saúde apresenta uma dinâmica incapaz de atender às demandas dos idosos, os quais são os principais clientes desse sistema,porquanto mais vulneráveis a doenças, inclusive algumas próprias dessa fase da vida, como câncer, hipertensão, osteoporose, demência, para
só citar algumas.
Portanto, o impacto que as pessoas que acumulam muitos anos provocam na sociedade, considerando apenas esses dois sistemas, e a
necessidade de que os direitos fundamentais desse segmento populacional sejam efetivamente garantidos, já se revela suficiente para que
se perceba a importância da disciplina Direito do Idoso.

 Vale destacar que o envelhecimento não é um fenômeno estático. Na medida em que as condições sociais e econômicas melhoram,
as pessoas têm oportunidade de viver mais. Caso se associem a esses elementos os avanços da tecnologia médica em todas as suas
dimensões, a expectativa de vida pode realmente surpreender.
É a vitória da vida.
Sendo, portanto, o envelhecimento a oportunidade de uma vida mais longa, pode ser traduzido como o próprio direito de existir, na medida
em que viver é ter oportunidade de envelhecer. Ora, se é assim, o envelhecimento é um direito e, mais do que isso, é um direito fundamental,
na medida em que se traduz no direito à vida com dignidade, o que quer dizer que as pessoas não perdem direitos na medida em que
envelhecem. Pelo contrário, demandam mais direitos para que possam usufruir plenamente o direito à liberdade em todos os
aspectos, patrimônio do qual nenhum ser humano pode abdicar.

 Apesar de a expectativa de vida no Brasil vir aumentando ano após ano, ainda não estão sendo oferecidas condições de vida adequadas para
os velhos. O processo de envelhecimento no país apresenta nuances artificiais, na medida em que as pessoas têm suas vidas alongadas mais
pela universalização da tecnologia médica {notadamente do sistema de vacinação, que abortou mortes prematuras causadas por doenças
endêmicas) do que propriamente pela experimentação de padrões sociais e econômicos de excelência, a exemplo dos países desenvolvidos.
Portanto, a ausência de serviços e ações específicas e necessárias para a garantia dodireitos das pessoas idosas contribui para o descrédito
da efetividade dos seus direitos, os quais estão declarados de forma direta ou indireta, em convenções, acordos e tratados

internacionais, além das previsões constitucionais e legais em relação a esse segmento, destacando-se o Estatuto do Idoso {Lei n. 10.741/03)
[...].
Sendo assim, a garantia dos direitos dos idosos no Brasil depende de uma profunda compreensão das causas e conseqüências do processo
de envelhecimento populacional, do papel que deve ser reservado aos velhos em uma sociedade tecnológica, da necessidade de garantir-lhes
todos os direitos fundamentais inerentes à condição humana, destacando-se a necessidade de desenvolver esforços para que tenham
autonomia o máximo de tempo possível, do enfrentamento de todas as formas de violência, por meio da construção de uma rede de proteção
e defesa dos direitos desse contingente populacional.
REFERÊNCIA: Adaptado de RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Direito
do idoso. Jornal Estado do Direito. 42a. ed. Porto Alegre, 3
set. 2014. Disponível em: www.estadodedireito.com.br. Acessado
em: 27/06/2015.

Considere o período “ Ora, se um contingente tão grande de pessoas passa a ter uma idade a partirConsidere o período “ Ora, se um contingente tão grande de pessoas passa a ter uma idade a partir
da qual é caracterizada como idosa, isso significa que direitos específicos desseda qual é caracterizada como idosa, isso significa que direitos específicos desse
contingente populacional precisam ser garantidos” e assinale a alternativa correta.contingente populacional precisam ser garantidos” e assinale a alternativa correta.

202  Q552578  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que toque todo do o o trectrecho ho apresapresentado está gramaticalmente adequado.entado está gramaticalmente adequado.

BETA



 

a)  O prefeito e o diretor do DEPASA foram acompanhar os trabalhos de infraestrutura que estão
acontecendo no bairro, onde aproveitaram a ocasião para conversar com os moradores e explicar os
serviços que estão sendo executados.

b)  O Portal da Amazônia é um dos bairro mais antigo e tradicional da região do Calafate. Com mas de
vinte anos de existência, foram anos e anos convivendo com a lama durante o inverno.

c)  O programa Ruas do Povo, que em Rio Branco é executado atravéz de parceria do governo do Estado
com a prefeitura, irá pavimentar nesse verão trinta e quatro ruas do bairro.

d)  Em toda a região do Calafate, são sessenta e cinco ruas, que está levando qualidade de vida aos
moradores, como ao seu Idalécio, que faz questão de agradecer o trabalho que vem sendo realizado
no seu bairro.

e)  O prefeito destacou a parceria com o governo do Estado para levar a infraestrutura a
bairros importantes, como o Portal da Amazônia. Além da pavimentação das ruas, a prefeitura segue
com a manutensão viária em diversos bairros da cidade.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Técnico - Administração

a)  a vida em sociedade reflete uma interação entre seres da mesma espécie, pois, ao se relacionarem, eles
demonstram uma estrutura social organizada, em que, na maioria dos casos, é possível observar
dependência e divisão de tarefas em atividades específicas.

b)  a vida em sociedade reflete uma interação entre seres da mesma espécie, pois, ao se relacionarem, eles
demonstram uma estrutura social organizada, em que, em todos os casos, é possível observar
dependência e divisão de tarefas em atividades específicas.

c)  a vida em sociedade é uma interação que os seres humanos desenvolvem ao se relacionarem com
outras pessoas direta ou indiretamente. Nessa relação, sempre há uma dependência e, muitas vezes,
uma organização social hierarquizada.

d)  a vida em sociedade é uma interação que os seres desenvolvem ao se relacionarem com outras

pessoas. Nessa relação, nem sempre há uma dependência e uma organização social hierarquizada.
e)  todos os animais vivem em perfeita harmonia. Não há um domínio ou benefícios a mais referentes ao

macaco sobre os demais animais. Nesse sentido, um precisa e depende do outro para todos viverem
em sociedade organizada. Assim, as atividades podem ser organizadas de forma que nenhum animal
seja prejudicado.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Técnico - Administração

203  Q553960  Português

  A vida em sociedade A vida em sociedade
1º de março 2011

  Ao contrário do que mAo contrário do que muitos podem imuitos podem imaginar, o homeaginar, o homem não é m não é o único a vo único a viver iver em em sociedade, E esociedade, E essa discusssa discus são apasão apa rece norece no
episódio “A Cultura e a Casca de Banana”, dirigido por Toni Venturi. Durante a conversa no zoológico, o homem tentaepisódio “A Cultura e a Casca de Banana”, dirigido por Toni Venturi. Durante a conversa no zoológico, o homem tenta
provar ao macaco os benefícios que ele tem sobre todos os outros animais e o benefício principal: o de viver em sociedade.provar ao macaco os benefícios que ele tem sobre todos os outros animais e o benefício principal: o de viver em sociedade.
  O O macaco discormacaco discorda totada tota lmente lmente e conta ao homee conta ao homem, m, como um como um primeiro eprimeiro exemplo, xemplo, sobre a sociedade das formigas. Ela sobre a sociedade das formigas. Ela éé
organizada em sociedade, mantém no topo do formigueiro a rainha, que põe os ovos, depois vêm as trabalhadoras queorganizada em sociedade, mantém no topo do formigueiro a rainha, que põe os ovos, depois vêm as trabalhadoras que
alimentam a chefe, e os machos são a terceira casta, não trabalham e a sua função se resume apenas em acasalar com asalimentam a chefe, e os machos são a terceira casta, não trabalham e a sua função se resume apenas em acasalar com as
rainhas.rainhas.
  Outros exemplos da vida organizadOutros exemplos da vida organizada em a em sociedade ficam por conta de cupins, abelhas e sociedade ficam por conta de cupins, abelhas e pinguins. A pinguins. A abelha, por exemabelha, por exemplo, éplo, é
incapaz de viver sozinha. Suas colmeias são um exemplo de organização social, com as rainhas na função de colocar osincapaz de viver sozinha. Suas colmeias são um exemplo de organização social, com as rainhas na função de colocar os
ovos, os zangões, que as fecundam, e as operárias, que cuidam de todas as tarefas.ovos, os zangões, que as fecundam, e as operárias, que cuidam de todas as tarefas.
  Os Os cupins repartem cupins repartem todatoda s as tarefas, s as tarefas, tratra balham juntos na balham juntos na constconstrução de rução de casacasa s es enormes e normes e resolvem resolvem problemasproblemas
complicados de moradia, como ventilação e drenagem. Já os pinguins, que também vivem em sociedade, dividem tarefacomplicados de moradia, como ventilação e drenagem. Já os pinguins, que também vivem em sociedade, dividem tarefa

entre macho e fêmea. Ambos se revezam para chocar os filhotes, que se reúnem em creches e são supervisionados porentre macho e fêmea. Ambos se revezam para chocar os filhotes, que se reúnem em creches e são supervisionados por
adultos enquanto os pais saem em busca de comida. Os casais ficam juntos no verão para cuidar dos filhotes e, paraadultos enquanto os pais saem em busca de comida. Os casais ficam juntos no verão para cuidar dos filhotes e, para
identificar os membros de sua família, possuem cantos e danças próprios.identificar os membros de sua família, possuem cantos e danças próprios.
Fonte: http://www.soinos1so.com.br/2011/03/01/a-v ida-em-sociedade/. Texto adaptado.

De acordo com o texto “A vida em sociedade ", é correto afirmar queDe acordo com o texto “A vida em sociedade ", é correto afirmar que

204  Q553961  Português



 

a)  expressa ideia de finalidade, pois, para os pais saírem em busca de comida, precisam deixar seus
filhotes sob a supervisão de adultos.

b)  expressa ideia de conseqüência, pois primeiro os pais deixam seus filhos sob a supervisão de adultos,
para, depois, buscarem alimento.

c)  expressa ideia de tempo simultâneo, pois, enquanto os pais saem em busca de comida, outros adultos
supervisionam seus filhotes.

d)  expressa ideia de tempo simultâneo, pois, enquanto os pais saem em busca de alimento, as mães se
reúnem para supervisionarem seus filhotes.

e)  expressa ideia de tempo sequencial, pois os pais deixam seus filhos para serem supervisionados para

depois irem à busca de comida.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Técnico - Administração

a)  "É uma maneira de expressar a vontade que a gente tem. Acho que um voto pode fazer a diferença".

b)  "Ele diz que vota desde os 18...".

c)  "Acho que um voto pode fazer a diferença".

d)  "...e acreditam que um voto consciente agora pode influenciar futuramente na vida de seus filhos e
netos".

e)  “O idoso afirma que sempre incentivou sua família a votar".

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Técnico - Administração

a)  um ponto de vista do autor do texto.

b)  uma ironia do autor do texto,

c)  um argumento de senso comum.

d)  uma explicação referente ao termo antecedente, utilizado no período anterior.

e)  que quem está falando não é diretamente o autor do texto.

Em “Já os pinguins, que também vivem em sociedade, dividem tarefa entre macho e fêmea. AmbosEm “Já os pinguins, que também vivem em sociedade, dividem tarefa entre macho e fêmea. Ambos
se revezam para chocar os filhotes, reúnem -se em creches e são supervisionados por adultosse revezam para chocar os filhotes, reúnem -se em creches e são supervisionados por adultos
enquanto os pais saem em busca de comida", a expressão em destaqueenquanto os pais saem em busca de comida", a expressão em destaque

205  Q553962  Português

Leia o te xto e responda a questão que se segue.
Exemplo de cidadania: eleitores acima de 70 anos fazem questão de votar Eleitores com mais de 70 anos foram,Exemplo de cidadania: eleitores acima de 70 anos fazem questão de votar Eleitores com mais de 70 anos foram,

espontaneamente, às urnas para ajudar a escolher seus representantesespontaneamente, às urnas para ajudar a escolher seus representantes
Luh Coelho

 Exemplo de cidadania é o caso de pessoas como o aposentado Irineu Montanaro, de 75 anos. Ele diz que vota desde os 18, quando ainda
era jovem e morava em Minas Gerais, sua terra natal, e que, mesmo sem a obrigatoriedade do voto, vai até as urnas em todas as eleições. “É
uma maneira de expressar a vontade que a gente tem. Acho que um voto pode fazer a diferença”, diz.

Eles questionam a falta de propostas específicas de todos os candidatos para pessoas da terceira idade e acreditam que um voto
consciente agora pode influenciar futuramente na vida de seus filhos e netos.
 O idoso afirma que sempre incentivou sua família a votar. E o maior exemplo vinha de dentro da própria casa . Mesmo que nenhum de seus
familiares tenha se aventurado na vida política, todos de sua prole veem na vida pública uma forma de mudar os rumos do país.

Fonte: http://www.vilhenanoticias.com.br/materias/news popljp. php?id"16273. Texto adaptado.

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa cujo tiva cujo “que'' em d“que'' em destaestaque fque funciona comunciona como o pronompronome relativo.e relativo.

206  Q553963  Português

No texto, o período “'É uma maneira de expressar a vontade que a gente tem. Acho que um votoNo texto, o período “'É uma maneira de expressar a vontade que a gente tem. Acho que um voto
pode fazer a diferença'" encontra-se entre aspas para indicarpode fazer a diferença'" encontra-se entre aspas para indicar



 

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Técnico - Administração

a)  o verbo “questionam " está conjugado no tempo presente do subjuntivo.

b)  verbo "pode" da locução verbal “ pode influenciar" encontra-se conjugado no tempo futuro do
indicativo, pois remete a uma ação futura.

c)  o verbo “acreditam ", que está conjugado no tempo presente do indicativo, está no plural porconcordar com o sujeito “Eles".

d)  "todos os candidatos" está no plural para concordar com “propostas específicas".

e)  "propostas específicas" deveria estar no singular para concordar com “a falta".

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Técnico - Administração

a)  remete ao aposentado Irineu Montanaro, que nunca deixou de votar por acreditar na importância do
voto consciente.

b)  remete a “todos os candidatos", que, além de serem candidatos, são também eleitores.

c)  remete a “pessoas da terceira idade" que têm filhos e netos.

d)  remete ao sujeito “Eles", o qual se refere aos eleitores com mais de 70 anos mencionados no texto.

e)  é um pronome demonstrativo, pois tem a função de fazer referências a objetos apresentados no texto,
ou seja, funciona como elemento coesivo.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Técnico - Administração

a)  foi empregada para atender à regência do verbo “ir" , o qual tem como complemento uma palavra
pertencente ao gênero feminino.

b)  foi empregada para atender à regência de “espontaneamente" , que tem como complemento nominal
uma palavra do gênero feminino.

c)  foi empregada para atender à regência do verbo posposto “ajudar".

d)  foi empregada inadequadamente.

e)  é facultativa.

 

207  Q553964  Português

Em “ Eles questionam a falta de propostas específicas de todos os candidatos para pessoas daEm “ Eles questionam a falta de propostas específicas de todos os candidatos para pessoas da
terceira idade e acreditam que um voto consciente agora pode influenciar futuramente na vida deterceira idade e acreditam que um voto consciente agora pode influenciar futuramente na vida de
seus filhos e netos",seus filhos e netos",

208  Q553965  Português

Em um voto consciente agora pode influenciar futuramente na vida de seus filhos e netos.", o termEm um voto consciente agora pode influenciar futuramente na vida de seus filhos e netos.", o term
o em destaqueo em destaque

209  Q553966  Português Crase

Em “Eleitores com mais de 70 anos foram, espontaneamente, às urnas para ajudar a escolher seusEm “Eleitores com mais de 70 anos foram, espontaneamente, às urnas para ajudar a escolher seus
representantes" , a craserepresentantes" , a crase

210  Q553967  Português



 

 Ano: 2015 Banca: AOCP  rg o: TRE-ACProva: T cnico - A ministraç o

a)  exerce função de vocativo e não pode ser excluída da oração por tratar-se de um termo essencial.

b)  exerce função de aposto e pode ser excluída da oração por tratar-se de um termo acessório.

c)  exerce função de aposto e não pode ser excluída da oração por tratar-se de um termo essencial.

d)  exerce função de adjunto adnominal, portanto é um termo acessório.

e)  exerce função de adjunto adverbial, portanto é um termo acessório.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Técnico - Administração

a)  Trata-se de uma caricatura, pois a ilustração enfatiza o exagero referente às características dos
personagens, de form a que o humor se constituiu devido à proporção atribuída a esses exageros. No
caso, os traços característicos dos personagens estão fortemente delineados nas figuras ilustrativas. Os
traços que caracterizam a mãe são identificados pelo lenço na cabeça e pela ação de uma prática
doméstica, e o que caracteriza o filho é identificado pelo uso do boné.

b)  Trata-se de uma história em quadrinhos em que prevalece a tipologia injuntiva, o que é possível
verificar pelo terceiro quadrinho quando a mãe se posiciona de forma a demonstrar autoridade, o que
pode ser comprovado pela materialidade linguística {formas verbais) e também pela linguagem não
verbal {linguagem corporal da mãe: fisionomia e gesto de apontamento). Geralmente, o público alvo
dessas narrativas em quadrinhos é o público infantil e familiar.

c)  Trata-se do gênero notíc ia em forma de tirinha, em que prevalece a tipologia dialogai, pois, ao
perguntar à mãe como foi a votação, o filho pretende obter informações sobre uma situação já
existente, mas que não são ainda de seu conhecimento. Ele obtém, portanto, as informações quando
a mãe, no segundo quadrinho, responde a sua indagação.

d)  Trata-se de uma charge em form a de tirinha, pois, pelo diálogo entre mãe e filho, é possível
identificar a critica realizada pelo filho, de forma humorística, dada à situação do momento eleitoral.
No caso, houve desinteresse por parte da mãe, que aparenta não conhecer plenamente o candidato
em quem votou, mas depois ela terá de arcar com as conseqüências, o que pode ser verificado no
terceiro quadrinho.

Em “Ele diz que vota desde os 18, quando ainda era jovem e morava em Minas Gerais, sua terraEm “Ele diz que vota desde os 18, quando ainda era jovem e morava em Minas Gerais, sua terra
natal...", a expressão em destaquenatal...", a expressão em destaque

211  Q553968  Português

Em relação ao texto “Votando em quem ? ", assinale a alternativa correta.Em relação ao texto “Votando em quem ? ", assinale a alternativa correta.



 

e)  Trata-se de cartum, pois, de forma humorística, retrata uma crítica a um personagem definido e
conhecido, no caso, a mãe. Além disso, a sátira refere-se a uma situação cotidiana, o que também
pode ser evidenciado pelas atividades habituais dessas pessoas. No caso, a mãe, em sua atividade
doméstica, e o filho, por se pressupor que iria jogar videogame.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: TRE-ACProva: Técnico - Administração

a)  No primeiro quadrinho, o termo mãe funciona como um vocativo.

b)  No segundo quadrinho, a expressão onde se encontra o verbo "lembrar" poderia se apresentar da
seguinte forma: “nem me lembrei dos números..."

c)  No terceiro quadrinho, a locução verbal “acabei votando" indica uma ação acabada, apesar de
apresentar o gerúndio “votando", que expressa uma ação em curso.

d)  No terceiro quadrinho, a colocação pronominal em “não me enche" está adequada, pois o advérbio
 “não" atrai o pronome.

e)  Nos três quadrinhos, o termo “lá" remete ao mesmo lugar.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

212  Q553969  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa INCORRETA quanto tiva INCORRETA quanto ao qao que se afirma ue se afirma a seguir.a seguir.

213  Q529135  Português Interpretação de Textos

  A A lista lista de de desejosdesejos

  Rosely Rosely SayaoSayao

  Acabou Acabou a graça de a graça de dar presentes dar presentes em em situaçõsituaçõ es es de de comemoração e comemoração e celebração, celebração, não énão é? ? Hoje, Hoje, temos temos listas para quaselistas para quase
todas as ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –,todas as ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –,
nascimento de filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.nascimento de filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.

  Presente para os filhos? Presente para os filhos? Tudo eles Tudo eles já pediram e já pediram e apenas mudam, de apenas mudam, de vez evez em quando ou frem quando ou frequentemente, quentemente, a ordem das suasa ordem das suas
prioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescerprioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescer
diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.

  A A filha de filha de uma amiga, uma amiga, por exemplo, por exemplo, tem umtem uma lista na bolsa escrita à mão pela lista na bolsa escrita à mão pelo filho, o filho, que tem que tem a liberdade a liberdade de sacá-la ade sacá-la a
qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos comoqualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos como
também de “checklist" porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essastambém de “checklist" porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas
listas são listas são quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.

  Ninguém Ninguém mais mais precisa ter precisa ter trabatraba lho lho ao comprar um ao comprar um presente presente para um para um conhecido, conhecido, para um para um colega colega de de tratra balho, balho, parapara
alguma criança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que elaalguma criança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que ela
gostaria de ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou umagostaria de ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou uma
passada rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar talpassada rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal
tarefa, e pronto! Problema resolvido!tarefa, e pronto! Problema resolvido!

  Não é Não é preciso mais o preciso mais o investimeinvestimento pessoal do pensar em nto pessoal do pensar em algo, de algo, de procurprocurar até encontrar, de ar até encontrar, de bater perna e bater perna e cabeça atécabeça até

sentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, osentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, o
presente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, àspresente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, às
vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...

  E, E, assass im im que que os convios convites chetes chegam, gam, acompanhaacompanha dos sem dos sem discrição alguma discrição alguma das listas, das listas, é é uma uma correria dos correria dos convidados paraconvidados para
efetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quemefetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quem
demdemora parora par a cumprir seu comproma cumprir seu comprom isso acaba isso acaba gastando gastando um pouco mais do que gostaria.um pouco mais do que gostaria.

  Se, Se, por um por um lado, lado, dar presentes dar presentes deixou deixou de de dar trabalho, dar trabalho, por outro por outro deixou deixou também também tottotalmente almente excluído excluído do do ato deato de
presentear o relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relaçõespresentear o relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relações
humanas afetivas.humanas afetivas.

 Os presentes se tornaram impessoais, objetos de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que era doce no que já foi,Os presentes se tornaram impessoais, objetos de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que era doce no que já foi,
num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.

  Sabe, Sabe, caro leitor, aquela caro leitor, aquela expressãexpressã o de o de surpresa gossurpresa gos tosatosa , , ou de ou de um um pequeno pequeno sustsusto que o que insiste em insiste em se ese expressxpress ar, apesar daar, apesar da



 

a)  com as listas de presentes, os presentes tornaram-se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da
pessoa para não transgredir a lista sugerida.

b)  seguir as listas de presentes e comprar exatamente o que está sendo solicitado é uma demonstração de
carinho maior que escolher um presente por conta própria.

c)  antes das listas de presentes, presentear exigia esforço, pois era necessário pensar em quem iria
receber o presente, no que a pessoa gostaria de ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de
ser e de viver

d)  o esforço para comprar um presente solicitado em uma lista de presente é muito maior que escolher
por conta própria.

e)  os itens mais caros da lista de presentes são os primeiros a serem selecionados para a compra.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  “E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos
convidados para efetuar sem demora sua compra.”.

b)  “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.”.

c)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de
trabalho, para alguma criança e até amigo.”.

d)  “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se
expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo?”.

e)  “Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter
cumprido seu compromisso.”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  a autora acredita que todos devem seguir as listas de presentes, caso contrário demonstrarão covardia.

b)  a autora acredita que aqueles que decidem não seguir as sugestões das listas de presentes e escolher
por decisão própria um presente são pessoas que têm coragem.

c)  as pessoas seguem as sugestões das listas de presentes porque querem transgredir.

d)  a autora aconselha a todos a não transgredirem a lista de presentes.

vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, quevontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, que
nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!"? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!"? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.
Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seuQuem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu
compromisso.compromisso.

  Que Que tempos mais chatos. Resta, a quetempos mais chatos. Resta, a quem tivem tiver coragem, r coragem, a possibilidade de a possibilidade de tratra nsgredir essas tansgredir essas ta is listas. Assim, is listas. Assim, é possívelé possível
tornar a vida mais saborosa.tornar a vida mais saborosa.

  Disponível Disponível em em httphttp://www1.folha.uol.com://www1.folha.uol.com.br/colunas/.br/colunas/
 roselysayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml roselysayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml

De acordo com a autora,De acordo com a autora,

214  Q529136  Português Interpretação de Textos

Qual das alternativas a seguir apresenta, explicitamenteQual das alternativas a seguir apresenta, explicitamente

 

 ,  , a busca da a busca da autora em autora em manter um manter um diálogodiálogocom o interlocutor de seu texto?com o interlocutor de seu texto?

215  Q529137  Português Interpretação de Textos

Em “Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas.”, é possível inferirEm “Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas.”, é possível inferir
queque



 

e)  seguir as sugestões das listas de presentes é uma maneira de não se acomodar e transgredir o que é
imposto.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  “Presente para os filhos?”.

b)  “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa.”.

c)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido...”.

d)  “Ganho para o mercado de consumo...” 

e)  “... é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  bolsa.

b)  filha.

c)  lista.

d)  amiga.

e)  liberdade.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  porque a expressão em destaque é uma locução adverbial de base feminina.

b)  para atender a regência do verbo “precisar”.

c)  para atender a regência do verbo “parcelar”.

d)  porque a expressão em destaque é uma locução conjuntiva de base feminina.

e)  porque a expressão de que ela faz parte está diante da palavra feminina “prestações”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

216  Q529138  Português Morfologia

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que o que o termo dtermo destaestacado expresscado expressa fina finalidade.alidade.

217  Q529139  Português Sintaxe

Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgarEm “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar
necessárias.", o termo destacado retomanecessárias.", o termo destacado retoma

218  Q529140  Português Crase

Em “... às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, podemos afirmar que nesseEm “... às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, podemos afirmar que nesse
caso a crase foi utilizadacaso a crase foi utilizada

219  Q529141  Português Morfologia



 

a)  “às vezes”.

b)  “de vez em quando” 

c)  “frequentemente”.

d)  “Hoje”.

e)  “pouco”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  “Acabou a graça de dar presentes...”.

b)  “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento...”.

c)  “A filha de uma amiga...”.

d)  “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.

e)  “...para não transgredir a lista...”.

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que a que a expreexpressãssão o ou ou termo dtermo destaestacado NÃO exprescado NÃO expressa tempo.sa tempo.

220  Q529142  Português Morfologia

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que o que o termo dtermo destaestacado NÃO é ucado NÃO é um m artigo.artigo.

Respostas 201: 202: 203: 204: 205: 206: 207: 208: 209: 210: 211: 212: 213:

214: 215: 216: 217: 218: 219: 220:

←  1 2 … 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 39 40
→



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  concessão.

b)  finalidade.

c)  comparação.

d)  condição.

e)  tempo.

221  Q529143  Português Sintaxe

  A A lista lista de de desejosdesejos

  Rosely Rosely SayaoSayao

  Acabou Acabou a graça de a graça de dar presentes dar presentes em em situaçõsituaçõ es es de de comemoração e comemoração e celebração, celebração, não énão é? ? Hoje, Hoje, temos temos listas para quaselistas para quase
todas as ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –,todas as ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –,
nascimento de filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.nascimento de filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.

  Presente para os filhos? Presente para os filhos? Tudo eles Tudo eles já pediram e já pediram e apenas mudam, de apenas mudam, de vez evez em quando ou frem quando ou frequentemente, quentemente, a ordem das suasa ordem das suas
prioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescerprioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescer
diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.

  A A filha de filha de uma amiga, uma amiga, por exemplo, por exemplo, tem umtem uma lista na bolsa escrita à mão pela lista na bolsa escrita à mão pelo filho, o filho, que tem que tem a liberdade a liberdade de sacá-la ade sacá-la aqualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos comoqualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos como
também de “checklist" porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essastambém de “checklist" porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas
listas são listas são quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.

  Ninguém Ninguém mais mais precisa ter precisa ter trabatraba lho lho ao comprar um ao comprar um presente presente para um para um conhecido, conhecido, para um para um colega colega de de tratra balho, balho, parapara
alguma criança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que elaalguma criança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que ela
gostaria de ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou umagostaria de ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou uma
passada rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar talpassada rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal
tarefa, e pronto! Problema resolvido!tarefa, e pronto! Problema resolvido!

  Não é Não é preciso mais o preciso mais o investimeinvestimento pessoal do pensar em nto pessoal do pensar em algo, de algo, de procurprocurar até encontrar, de ar até encontrar, de bater perna e bater perna e cabeça atécabeça até
sentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, osentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, o
presente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, àspresente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, às
vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...

  E, E, assass im im que que os convios convites chetes chegam, gam, acompanhaacompanha dos sem dos sem discrição alguma discrição alguma das listas, das listas, é é uma uma correria dos correria dos convidados paraconvidados para
efetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quemefetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quem
demdemora parora par a cumprir seu comproma cumprir seu comprom isso acaba isso acaba gastando gastando um pouco mais do que gostaria.um pouco mais do que gostaria.

  Se, Se, por um por um lado, lado, dar presentes dar presentes deixou deixou de de dar trabalho, dar trabalho, por outro por outro deixou deixou também também tottotalmente almente excluído excluído do do ato deato de

presentear o relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relaçõespresentear o relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relações
humanas afetivas.humanas afetivas.

 Os presentes se tornaram impessoais, objetos de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que era doce no que já foi,Os presentes se tornaram impessoais, objetos de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que era doce no que já foi,
num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.

  Sabe, Sabe, caro leitor, aquela caro leitor, aquela expressãexpressã o de o de surpresa gossurpresa gos tosatosa , , ou de ou de um um pequeno pequeno sustsusto que o que insiste em insiste em se ese expressxpress ar, apesar daar, apesar da
vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, quevontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, que
nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!"? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!"? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.
Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seuQuem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu
compromisso.compromisso.

  Que Que tempos mais chatos. Resta, a quetempos mais chatos. Resta, a quem tivem tiver coragem, r coragem, a possibilidade de a possibilidade de tratra nsgredir essas tansgredir essas ta is listas. Assim, is listas. Assim, é possívelé possível
tornar a vida mais saborosa.tornar a vida mais saborosa.

  Disponível Disponível em em httphttp://www1.folha.uol.com://www1.folha.uol.com.br/colunas/.br/colunas/
 roselysayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml roselysayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml

Em “... para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”,Em “... para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”,
a oração destacada indicaa oração destacada indica

BETA



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  Excluído – excluzão.

b)  Doce – dossura.

c)  Presente – presenssa.

d)  Transparente – transparência.

e)

 Insiste – insistênscia.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico em
Citopatologia

a)  a troca de informações na atualidade ocorre na mesma velocidade que no passado.

b)  o ser humano não tem um comportamento e um funcionamento baseado na comparação.

c)  o ser humano está preparado e já sabe lidar com a velocidade em que viaja a informação na

atualidade.

222  Q529144 Português Fonologia

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta quanto tiva correta quanto à grafia à grafia dos dos parespares..

223  Q529235  Português Interpretação de Textos

  Sobre Sobre a a AnsiedadeAnsiedade

  por por Karin Karin Hueck Hueck 

 [...] [...]
  Processar Processar os os dadosdados

  [...[...] se ] se há um há um fator geradofator gerado r de r de ansiedade que ansiedade que seja típico dos seja típico dos nossos tempos, esse nossos tempos, esse é é a informação. Sia informação. Sim, m, são as coisas quesão as coisas que
você lê todos os dias nos jornais, recebe por email e aprende na SUPER. Diariamente, há notícias de novos alimentos quevocê lê todos os dias nos jornais, recebe por email e aprende na SUPER. Diariamente, há notícias de novos alimentos que
causam câncer, de novos vírus mutantes que atacam o seu computador, de novos criminosos violentos que estão à soltacausam câncer, de novos vírus mutantes que atacam o seu computador, de novos criminosos violentos que estão à solta

por aí. É ou não é de enlouquecer?por aí. É ou não é de enlouquecer?  A A velocidade velocidade com que com que a informação viaja o a informação viaja o mundo é mundo é algo muito algo muito recente, recente, com o com o qual os serequal os seres humanos ainda não s humanos ainda não sabemsabem
lidar – e muito menos aprenderam a filtrar. Já foram cunhados até alguns termos para definir a ansiedade trazida peloslidar – e muito menos aprenderam a filtrar. Já foram cunhados até alguns termos para definir a ansiedade trazida pelos
novos meios de comunicação: technologyrelated anxiety (ansiedade que surge quando o computador trava, que afeta 50%novos meios de comunicação: technologyrelated anxiety (ansiedade que surge quando o computador trava, que afeta 50%
dos trabalhadores americanos), ringxiety (impressão de que o seu celular está tocando o tempo todo) e a ansiedade dedos trabalhadores americanos), ringxiety (impressão de que o seu celular está tocando o tempo todo) e a ansiedade de
estar desconectado da internet e não saber o que acontece no mundo, que já contaminou 68% dos americanos.estar desconectado da internet e não saber o que acontece no mundo, que já contaminou 68% dos americanos.
 [...] [...]
  Poucas coisas mudaram Poucas coisas mudaram tão rapidatão rapida mente mente como como a troca de a troca de informações. informações. Em Em 1801, 1801, a notícia a notícia de de que que PortugaPortuga l l e e EspanhaEspanha
estavam em guerra demorou 3 meses para chegar ao Rio Grande do Sul. Quando chegou, o capitão de armas do estadoestavam em guerra demorou 3 meses para chegar ao Rio Grande do Sul. Quando chegou, o capitão de armas do estado
declarou guerra aos vizinhos espanhóis, sem saber que a batalha na Europa já tinha terminado. Em 2004, quando umdeclarou guerra aos vizinhos espanhóis, sem saber que a batalha na Europa já tinha terminado. Em 2004, quando um
tsunami devastou o litoral do Sudeste Asiático, os primeiros blogs já estavam dando detalhes da destruição em menos detsunami devastou o litoral do Sudeste Asiático, os primeiros blogs já estavam dando detalhes da destruição em menos de
duas horas.duas horas.
  Hoje Hoje em em dia, dia, ficamficamos sabenos sabendo de do de todos os detodos os desastres naturais, sastres naturais, todos os ataques todos os ataques terroristas e terroristas e todos os acidetodos os acidentes dentes de
avião que acontecem ao redor do mundo, e nos sentimos vulneráveis. E, muito mais do que isso, nos sentimos incapazes seavião que acontecem ao redor do mundo, e nos sentimos vulneráveis. E, muito mais do que isso, nos sentimos incapazes se
não sabemos palpitar sobre a música da moda, a eleição americana ou o acelerador de partículas na Suíça. Já que anão sabemos palpitar sobre a música da moda, a eleição americana ou o acelerador de partículas na Suíça. Já que a
informação está disponível, por que não sabemos de tudo um pouco? Essa avalanche de informação também causa outroinformação está disponível, por que não sabemos de tudo um pouco? Essa avalanche de informação também causa outro
tipo de neurose.tipo de neurose.
  O O tempo tempo todo, as todo, as TVs TVs e e revistas do revistas do mundo mundo exibem exibem corpos esculturais, corpos esculturais, executivos executivos milimilionários e onários e atletas de atletas de altoalto
rendimento. Na comparação com essas pessoas, nós, reles mortais, sempre saímos perdendo. “Claro que nos comparamosrendimento. Na comparação com essas pessoas, nós, reles mortais, sempre saímos perdendo. “Claro que nos comparamos
com quem é bem sucedido e maravilhoso. Infelizmente, não estamos preparados para viver com um grupo de comparaçãocom quem é bem sucedido e maravilhoso. Infelizmente, não estamos preparados para viver com um grupo de comparação
tão grande, e o resultado é que ficamos ansiosos e com baixa autoestima", diz o filósofo Perring. O que ele quer dizer é quetão grande, e o resultado é que ficamos ansiosos e com baixa autoestima", diz o filósofo Perring. O que ele quer dizer é que

o ser humano sempre funciona na base da comparação. Ou seja, se todo mundo ao seu redor tiver o mesmo número deo ser humano sempre funciona na base da comparação. Ou seja, se todo mundo ao seu redor tiver o mesmo número de
recursos, você não vai se sentir pior do que ninguém, mas, se, de repente, uma pessoa do seu lado ficar muito mais rica,recursos, você não vai se sentir pior do que ninguém, mas, se, de repente, uma pessoa do seu lado ficar muito mais rica,
bonita, feliz e bem sucedida, você vai se sentir infeliz. Quer dizer, podemos não sofrer mais com a falta de comida ou combonita, feliz e bem sucedida, você vai se sentir infeliz. Quer dizer, podemos não sofrer mais com a falta de comida ou com
doenças, mas sofremos porque não somos todos iguais ao Brad Pitt e a Angelina Jolie.doenças, mas sofremos porque não somos todos iguais ao Brad Pitt e a Angelina Jolie.

  AdaptadAdaptado o de de httphttp://super.abril.com.://super.abril.com.br/saude/ansiedadbr/saude/ansiedade-447836.shtmle-447836.shtml

De acordo com o texto,De acordo com o texto,



 

d)  um fator gerador de ansiedade em nossos tempos é a informação.

e)  na atualidade os seres humanos já aprenderam a filtrar as diversas informações às quais têm acesso.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico em
Citopatologia

a)  trocado.

b)  selecionado.

c)  inventado.

d)  distribuído.

e)  desenhado.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico em
Citopatologia

a)  negação.

b)  tempo.

c)  localização.

d)  intensidade.

e)  afirmação.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico em
Citopatologia

a)  afirma não ser enlouquecedor receber tantas notícias diariamente.

b)  nega, utilizando o “não", que receber inúmeras notícias diárias “é de enlouquecer".

c)  afirma que é de enlouquecer não ser informado diariamente sobre as inúmeras notícias veiculadas.

d)  interage com o interlocutor por meio de um questionamento, levando-o a refletir sobre como é

enlouquecedor receber inúmeras notícias diariamente.

e)  induz o leitor a não achar enlouquecedor receber inúmeras notícias diariamente.

224  Q529236  Português Interpretação de Textos

Em “Já foram cunhados até alguns termos”, o termo destacado significaEm “Já foram cunhados até alguns termos”, o termo destacado significa

225  Q529237  Português Morfologia

Em “Diariamente, há notícias de novos alimentos que causam câncer...”, o termo destacadoEm “Diariamente, há notícias de novos alimentos que causam câncer...”, o termo destacado
expressaexpressa

226  Q529238  Português Interpretação de Textos

Em “Diariamente, há notícias de novos alimentos que causam câncer, de novos vírus mutantes queEm “Diariamente, há notícias de novos alimentos que causam câncer, de novos vírus mutantes que
atacam o seu computador, de novos criminosos violentos que estão à solta por aí. É ou não é deatacam o seu computador, de novos criminosos violentos que estão à solta por aí. É ou não é de

enlouquecer?", por meio da expressão destacada, o autorenlouquecer?", por meio da expressão destacada, o autor



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico em
Citopatologia

a)  apresenta um erro de concordância.

b)  é o sujeito simples da oração.

c)  é o objeto direto da oração.

d)  é o sujeito composto da oração.

e)  é o objeto indireto da oração.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico em
Citopatologia

a)  para explicar, mais detalhadamente, a afirmação expressa no período anterior.

b)  para introduzir um assunto diferente do que estava sendo abordado no período anterior.

c)  para introduzir uma dúvida a respeito do que está sendo discutido.

d)  como marcação temporal da passagem de um período para o outro, destacando o assunto enfatizado.

e)  para introduzir uma negação em relação ao que foi expresso no período anterior.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico em
Citopatologia

a)  sofisticados.

b)  superior.

c)  refinados.

d)  raros.

e)  insignificantes.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico em
Citopatologia

227  Q529239
Português Sintaxe

Em “Poucas coisas mudaram tão rapidamente como a troca de informações.”, a expressãoEm “Poucas coisas mudaram tão rapidamente como a troca de informações.”, a expressão
destacadadestacada

228  Q529240  Português Interpretação de Textos

Em “Ou seja, se todo mundo ao seu redor tiver o mesmo número de recursos, você não vai se sentirEm “Ou seja, se todo mundo ao seu redor tiver o mesmo número de recursos, você não vai se sentir
pior do que ninguém, mas, se, de repente, uma pessoa do seu lado ficar muito mais rica, bonita,pior do que ninguém, mas, se, de repente, uma pessoa do seu lado ficar muito mais rica, bonita,
feliz e bem sucedida, você vai se sentir infeliz.”, a expressão destacada é utilizadafeliz e bem sucedida, você vai se sentir infeliz.”, a expressão destacada é utilizada

229  Q529241  Português Morfologia

Em “reles mortais”, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico, porEm “reles mortais”, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico, por

230  Q529242  Português Pontuação



 

a)  expressão de lugar antecipada.

b)  expressão de lugar intercalada.

c)  expressão temporal antecipada.

d)  expressão temporal intercalada.

e)  oração subordinada adverbial temporal antecipada.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico em
Citopatologia

a)  O que ele quer dizer...”.

b)  “... se todo mundo ao seu redor...”.

c)  “... você vai se sentir infeliz.” 

d)  “Essa avalanche de informação...”.

e)  “... muito mais do que isso...”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico em
Citopatologia

a)  “Revistas” é uma palavra dissílaba.

b)  A palavra “guerra” apresenta dois dígrafos.

c)  “Milionários” é um monossílabo.

d)  A palavra “preparados” apresenta um dígrafo.

e)  “Bonita” é uma palavra polissílaba.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Cirurgião-dentista

Em “Em 1801, a notícia de que Portugal e Espanha estavam em guerra demorou 3 meses paraEm “Em 1801, a notícia de que Portugal e Espanha estavam em guerra demorou 3 meses para
chegar ao Rio Grande do Sul.”, a vírgula foi utilizada para separarchegar ao Rio Grande do Sul.”, a vírgula foi utilizada para separar

231  Q529243  Português Morfologia - Pronomes

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que o que o termo dtermo destaestacado é cado é invariáveinvariável.l.

232  Q529244  Português Fonologia

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta.tiva correta.

233  Q530279  Português

 A lista de d A lista de desejosesejos
Rosely SayaoRosely Sayao

  Acabou a graça de dar prAcabou a graça de dar pr esentes em esentes em situaçõsituaçõ es de comees de comemoração e celebração, não é? Hojemoração e celebração, não é? Hoje, tem, temos listaos lista s para qs para quase todauase toda ss
as ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –, nascimento deas ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –, nascimento de
filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.
  Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e apenas mudam, de vapenas mudam, de vez em ez em quando ou frequentemente, quando ou frequentemente, a ordem das suaa ordem das sua ss
prioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescerprioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescer
diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.
  A fiA filha de umlha de uma amiga, por exemplo, a amiga, por exemplo, tem umtem uma lista na bolsa escra lista na bolsa escr ita à mão pelo filho, ita à mão pelo filho, que tem que tem a liberdade de a liberdade de sacásacá -la a-la a
qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos comoqualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos como



 

a)  com as listas de presentes, os presentes tornaram-se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da

pessoa para não transgredir a lista sugerida.

b)  seguir as listas de presentes e comprar exatamente o que está sendo solicitado é uma demonstração de

carinho maior que escolher um presente por conta própria.

c)  antes das listas de presentes, presentear exigia esforço, pois era necessário pensar em quem iria

receber o presente, no que a pessoa gostaria de ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de

ser e de viver.

d)  o esforço para comprar um presente solicitado em uma lista de presente é muito maior que escolher

por conta própria.

e)  os itens mais caros da lista de presentes são os primeiros a serem selecionados para a compra.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Cirurgião-dentista

a)  “E, assim que os convites chegam, acompanhados sem discrição alguma das listas, é uma correria dos

convidados para efetuar sem demora sua compra.”.

b)  “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.”.

c)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um presente para um conhecido, para um colega de

trabalho, para alguma criança e até amigo.”.

d)  “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em se

expressar, apesar da vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo?”.

e)  “Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter

cumprido seu compromisso.”.

 

também de “checklist” porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essastambém de “checklist” porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas
listas são listas são quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.
  Ninguém Ninguém mais precisa ter trabalho ao compramais precisa ter trabalho ao compra r um r um presente para um conhecipresente para um conhecido, para um coledo, para um colega de trabalho, para algumaga de trabalho, para alguma
criança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que ela gostariacriança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que ela gostaria
de ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passadade ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada
rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa, erápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa, e
pronto! Problema resolvido!pronto! Problema resolvido!
  Não é Não é preciso mais o ipreciso mais o investimento penvestimento pessoassoa l do pel do pensar em nsar em algo, de algo, de procurprocurar até encontrarar até encontrar, de , de bater perna e bater perna e cabeça atécabeça até
sentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, osentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, o
presente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, àspresente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, às
vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...
  E, assim E, assim que que os convites cheos convites chegam, acompanhados sem digam, acompanhados sem discriçãscriçã o alguma o alguma das listasdas listas , , é é uma correria dos convidados parauma correria dos convidados para
efetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quemefetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quem
demdemora parora par a cumprir seu comproma cumprir seu comprom isso acaba isso acaba gastando gastando um pouco mais do que gostaria.um pouco mais do que gostaria.
  Se, Se, por um lado, dar presentes deixou de por um lado, dar presentes deixou de dar trdar trabalho, por outrabalho, por outro deixou também o deixou também tottotalmente almente excluído do ato de presentearexcluído do ato de presentear
o relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relações humanaso relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relações humanas
afetivas.afetivas.

  Os presentes se tornaraOs presentes se tornara m imm impessoaispessoais , objetos de utilidade ou de l, objetos de utilidade ou de luxo desejadosuxo desejados . A. Acabou-scabou-s e o que e o que era doce no que já foi,era doce no que já foi,num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.
  Sabe, caro leitor, aquela eSabe, caro leitor, aquela expressãxpressã o de surpresa goso de surpresa gos tosatosa , ou de , ou de um pequeum pequeno susto que insiste em se no susto que insiste em se expressarexpressar , apesar da, apesar da
vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, quevontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, que
nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.
Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seuQuem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu
compromisso.compromisso.
  Que Que tempos mais chatotempos mais chato s. Resta, a quem s. Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgrtiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listedir essas tais list as. Assim, as. Assim, é possívelé possível
tornar a vida mais saborosa.tornar a vida mais saborosa.
Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtmlDisponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml

De acordo com a autora,De acordo com a autora,

234  Q530280  Português

 

Qual das alternativas a seguir apresenta, explicitamente, a busca da autora em manter umQual das alternativas a seguir apresenta, explicitamente, a busca da autora em manter um

 

diálogo com o interlocutor de seu texto?diálogo com o interlocutor de seu texto?

235  Q530281  Português



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  rg o: EBSERHProva: Cirurgi o- entista

a)  a autora acredita que todos devem seguir as listas de presentes, caso contrário demonstrarão covardia.

b)  a autora acredita que aqueles que decidem não seguir as sugestões das listas de presentes e escolher

por decisão própria um presente são pessoas que têm coragem.

c)  as pessoas seguem as sugestões das listas de presentes porque querem transgredir.

d)  a autora aconselha a todos a não transgredirem alista de presentes.

e)  seguir as sugestões das listas de presentes é uma maneira de não se acomodar e transgredir o que é

imposto.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Cirurgião-dentista

a)  “Presente para os filhos?”.

b)  “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa.”.

c)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao co mprar um presente para um conhecido...”.

d)  “Ganho para o mercado de consumo...”.

e)

 “... é uma correria dos convidados para efetuar sem demora sua compra.”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Cirurgião-dentista

a)  bolsa.

b)  filha.

c)  lista.

d)  amiga.

e)  liberdade.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Cirurgião-dentista

a)  porque a expressão em destaque é uma locução adverbial de base feminina.

Em “Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas.”, é possível inferirEm “Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listas.”, é possível inferir
queque

236  Q530282  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que o que o termo dtermo destaestacado expresscado expressa fina finalidade.alidade.

237  Q530283  Português

Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgarEm “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar
necessárias.”, o termo destacado retoma bolsa.necessárias.”, o termo destacado retoma bolsa.

238  Q530284  Português Crase

 

Em “... às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, podemos afirmar Em “... às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”, podemos afirmar 

que nesse caso a crase foi utilizadaque nesse caso a crase foi utilizada



 

b)  para atender a regência do verbo “precisar”.

c)  para atender a regência do verbo “parcelar”.

d)  porque a expressão em destaque é uma locução conjuntiva de base feminina.

e)  porque a expressão de que ela faz parte está diante da palavra feminina “prestações”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Cirurgião-dentista

a)  “às vezes” 

b)  “de vez em quando”.

c)  “frequentemente”.

d)  “Hoje”.

e)  “pouco”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Cirurgião-dentista

a)  “Acabou a graça de dar presentes...”.

b)  “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer momento...”.

c)  “A filha de uma amiga...”.

d)  “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.

e)  “...para não transgredir a lista...”.

239  Q530285  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que a que a expreexpressãssão o ou ou termo dtermo destaestacado NÃO exprescado NÃO expressa tempo.sa tempo.

240  Q530286  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que o que o termo dtermo destaestacado NÃO é ucado NÃO é um m artigo.artigo.

Respostas 221: 222: 223: 224: 225: 226: 227: 228: 229: 230: 231: 232: 233:

234: 235: 236: 237: 238: 239: 240:

←  1 2 … 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 39 40

→



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Cirurgião-dentista

a)  concessão.

b)  finalidade.

c)  comparação.

d)  condição.

e)  tempo.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Cirurgião-dentista

a)  Excluído – excluzão.

b)  Doce – dossura.

c)  Presente – presenssa.

d)  Transparente – transparência.

241  Q530287  Português

 A lista de d A lista de desejosesejos
Rosely SayaoRosely Sayao

  Acabou a graça de dar prAcabou a graça de dar pr esentes em esentes em situaçõsituaçõ es de comees de comemoração e celebração, não é? Hojemoração e celebração, não é? Hoje, tem, temos listaos lista s para qs para quase todauase toda ss
as ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –, nascimento deas ocasiões: casamento, chá de cozinha e seus similares – e há similares espantosos, como chá de lingerie –, nascimento de
filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.filho e chá de bebê, e agora até para aniversário.
  Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e apenas mudam, de vapenas mudam, de vez em ez em quando ou frequentemente, quando ou frequentemente, a ordem das suaa ordem das sua ss
prioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescerprioridades. Quem tem filho tem sempre à sua disposição uma lista de pedidos de presentes feita por ele, que pode crescer
diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.diariamente, e que tanto pode ser informal quanto formal.
  A fiA filha de umlha de uma amiga, por exemplo, a amiga, por exemplo, tem umtem uma lista na bolsa escra lista na bolsa escr ita à mão pelo filho, ita à mão pelo filho, que tem que tem a liberdade de a liberdade de sacásacá -la a-la a
qualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos comoqualquer momento para fazer as mudanças que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto como lista de pedidos como
também de “checklist” porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essastambém de “checklist” porque, dessa maneira, o garoto controla o que já recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas
listas são listas são quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.quase uma garantia de conseguir ter o pedido atendido.

  Ninguém Ninguém mais precisa ter trabalho ao compramais precisa ter trabalho ao compra r um r um presente para um conhecipresente para um conhecido, para um coledo, para um colega de trabalho, para algumaga de trabalho, para algumacriança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que ela gostariacriança e até amigo. Sabe aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o presente e de imaginar o que ela gostaria
de ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passadade ganhar, o que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada
rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa, erápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa realizar tal tarefa, e
pronto! Problema resolvido!pronto! Problema resolvido!
  Não é Não é preciso mais o ipreciso mais o investimento penvestimento pessoassoa l do pel do pensar em nsar em algo, de algo, de procurprocurar até encontrarar até encontrar, de , de bater perna e bater perna e cabeça atécabeça até
sentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, osentir-se satisfeito com a escolha feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do orçamento disponível para tal. Hoje, o
presente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, àspresente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento porque, para não transgredir a lista, às
vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...
  E, assim E, assim que que os convites cheos convites chegam, acompanhados sem digam, acompanhados sem discriçãscriçã o alguma o alguma das listasdas listas , , é é uma correria dos convidados parauma correria dos convidados para
efetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quemefetuar sem demora sua compra. É que os presentes menos custosos são os primeiros a serem ticados nas listas, e quem
demdemora parora par a cumprir seu comproma cumprir seu comprom isso acaba isso acaba gastando gastando um pouco mais do que gostaria.um pouco mais do que gostaria.
  Se, Se, por um lado, dar presentes deixou de por um lado, dar presentes deixou de dar trdar trabalho, por outrabalho, por outro deixou também o deixou também tottotalmente almente excluído do ato de presentearexcluído do ato de presentear
o relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relações humanaso relacionamento entre as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de consumo, perda para as relações humanas
afetivas.afetivas.
  Os presentes se tornaraOs presentes se tornara m imm impessoaispessoais , objetos de utilidade ou de l, objetos de utilidade ou de luxo desejadosuxo desejados . A. Acabou-scabou-s e o que e o que era doce no que já foi,era doce no que já foi,
num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.num passado recente, uma demonstração pessoal de carinho.
  Sabe, caro leitor, aquela eSabe, caro leitor, aquela expressãxpressã o de surpresa goso de surpresa gos tosatosa , ou de , ou de um pequeum pequeno susto que insiste em se no susto que insiste em se expressarexpressar , apesar da, apesar da
vontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, quevontade de querer que ele passe despercebido, quando recebíamos um mimo? Ou aquela frase transparente de criança, que
nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.nunca deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental dupla.
Quem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seuQuem recebe apenas tica algum item da lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito por ter cumprido seu

compromisso.compromisso.
  Que Que tempos mais chatotempos mais chato s. Resta, a quem s. Resta, a quem tiver coragem, a possibilidade de transgrtiver coragem, a possibilidade de transgredir essas tais listedir essas tais list as. Assim, as. Assim, é possívelé possível
tornar a vida mais saborosa.tornar a vida mais saborosa.
Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtmlDisponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml

Em “... para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”,Em “... para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações...”,
a oração destacada indicaa oração destacada indica

242  Q530288  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta quanto tiva correta quanto à grafia à grafia dos dos parespares..

BETA



 

e)  Insiste – insistênscia.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Advogado

a)  o aumento da idade mínima permitida para comprar tabaco não é bom para a saúde da humanidade,

pois pode ter um efeito drástico.

b)  se houver aumento na idade mínima permitida para comprar cigarros haverá também menos jovens

fumantes e, consequentemente, menos doenças e mortes.

c)  em Nova York é possível que as doenças aumentem e haja mais mortes, pois a cidade aumentou a

idade mínima para 21 anos.

d)  Morrem em torno de 249 mil pessoas por ano nos Estados Unidos devido ao câncer de pulmão

causado pelo tabaco.

e)  é impossível uma pessoa se tornar fumante após os 25 anos de idade.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Advogado

a)  A pesquisa foi realizada pelo Institute of Medicine.

b)  Conforme a pesquisa, usuários mais velhos têm mais facilidade de se convencerem a fumar do que os

 jovens.

243  Q580536  Português Interpretação de Textos

  AumeAumentar ntar idade idade mínimmínima a para para compra compra de de cigarro cigarro evita evita víciovício
  em em jovensjovens
  UOL, UOL, 03/04/2003/04/201515
  AumeAumentar a idade ntar a idade mínimmínima perma permitida para comprar legalmeitida para comprar legalmente cigarros pode nte cigarros pode ter um ter um efeiefeito drástto drástico no ico no uso do uso do tabataba co porco por
adolescentes, especialmente de 15 a 17 anos, segundo um estudo da Universidade de Michigan, divulgado pelo Institute of adolescentes, especialmente de 15 a 17 anos, segundo um estudo da Universidade de Michigan, divulgado pelo Institute of 
Medicine. O impacto na saúde pública também seria relevante.Medicine. O impacto na saúde pública também seria relevante.
  O O levantamento aponta que levantamento aponta que usuários mais joveusuários mais jovens são, ns são, geralmente, geralmente, mais suscetívemais suscetíveis a is a pegar carona nos pegar carona nos hábitos doshábitos dos
amigos e conseguir cigarros com eles, sendo que poucos compram cigarros ilegalmente. Apenas quando atingem a idadeamigos e conseguir cigarros com eles, sendo que poucos compram cigarros ilegalmente. Apenas quando atingem a idade

adulta, por volta dos 25 anos, é que passam a fazer mais escolhas por conta própradulta, por volta dos 25 anos, é que passam a fazer mais escolhas por conta própr ia.ia.
  “Embora o “Embora o desenvolvidesenvolvimento mento de de algumas habilidades algumas habilidades cognitivas seja atingido cognitivas seja atingido aos 16 aos 16 anos, as anos, as partpart es es do cédo cérebro mrebro maisais
responsáveis pela tomada de decisão, controle de impulsos e susceptibilidade dos colegas e conformidade continuam aresponsáveis pela tomada de decisão, controle de impulsos e susceptibilidade dos colegas e conformidade continuam a
desenvolver-se até os 25”, explicou o professor Richard Bonnie, responsável pela pesquisa.desenvolver-se até os 25”, explicou o professor Richard Bonnie, responsável pela pesquisa.
  Dos fumDos fumantes pesquisadosantes pesquisados , , 90% 90% dizem dizem ter cometer começado a fumçado a fumar antes dos 19 ar antes dos 19 anos. A anos. A maioria dos outros experimemaioria dos outros experimentou ontou o
primeiro cigarro antes dos 26, o que sugere que dificilmente uma pessoa se tornará fumante após os 25 anos.primeiro cigarro antes dos 26, o que sugere que dificilmente uma pessoa se tornará fumante após os 25 anos.
  Segundo Segundo simulações simulações apresentaapresenta das no das no relatório, se relatório, se o o aumento aumento na na idade idade mínimmínima ocorresse a ocorresse hoje hoje nos Estados Unidos,nos Estados Unidos,
haveria mudanças significativas na quantidade de jovens fumantes em 2100. Mais precisamente, se a idade mínimahaveria mudanças significativas na quantidade de jovens fumantes em 2100. Mais precisamente, se a idade mínima
passasse para 19 anos, haveria uma diminuição de 3% no total de fumantes. Se passasse para 21, cairia 12%. E, casopassasse para 19 anos, haveria uma diminuição de 3% no total de fumantes. Se passasse para 21, cairia 12%. E, caso
fosse para 25 anos, o número de fumantes diminuiria 16%.fosse para 25 anos, o número de fumantes diminuiria 16%.
  Nos Estados UnNos Estados Unidos, idos, onde onde a pesquia pesquisa foi sa foi realirealizada, a mzada, a maioria dos Estados peaioria dos Estados pe rmite rmite a compra do a compra do cigarro a partir dos cigarro a partir dos 1818
anos. Alguns (Alabama, Alasca, Nova Jersey e Utah) permitem a partir dos 19, e a cidade de Nova York aumentou a idadeanos. Alguns (Alabama, Alasca, Nova Jersey e Utah) permitem a partir dos 19, e a cidade de Nova York aumentou a idade
mínima para 21 anos.mínima para 21 anos.
  Considerando, portantConsiderando, portant o, o, que que o aumeo aumento da idade nto da idade mínimmínima dimia diminui nui a taxa de a taxa de iniciação no iniciação no vício, vício, os pesquisadoresos pesquisadores
concluem que a medida resultaria em queda nas doenças e mortes relacionadas ao tabaco.concluem que a medida resultaria em queda nas doenças e mortes relacionadas ao tabaco.
  Se Se a idade a idade mínimmínima aumea aumentasntas se para 21 se para 21 anos nos Estadoanos nos Estado s Unidos, s Unidos, haveria mhaveria menos 249 enos 249 mil mil mortes prematuras entremortes prematuras entre
pessoas nascidas entre 2000 e 2019 e pelo menos 45 mil mortes a menos por câncer de pulmão no período, segundo opessoas nascidas entre 2000 e 2019 e pelo menos 45 mil mortes a menos por câncer de pulmão no período, segundo o
relatório.relatório.
  “Ao “Ao avaliar as iavaliar as implicações mplicações na saúde na saúde pública pelpública pelo aumeo aumento da nto da idade midade mínima ínima para acessapara acessa r os r os produtprodut os do os do tabataba co, co, esteeste
relatório tem como objetivo fornecer a orientação científica de que Estados e municípios precisam ao avaliar novasrelatório tem como objetivo fornecer a orientação científica de que Estados e municípios precisam ao avaliar novas
políticas para atingir o objetivo final, que é a redução e a eventual eliminação do uso de tabaco por crianças e pelos jovenspolíticas para atingir o objetivo final, que é a redução e a eventual eliminação do uso de tabaco por crianças e pelos jovens

 “, disse Victor  “, disse Victor Dzau, presidente do Dzau, presidente do InstitutInstitute of Medicine.e of Medicine.
 Fonte : http://not icias.uol.com.br/saude/ultimas-

noticias/redacao/2015/04/03/permitir-cigarro-depois-dos-21-anos-evita-vicio-em-

 adolescentes-diz-estudo.htm

De acordo com o texto, é correto afirmar queDe acordo com o texto, é correto afirmar que

244  Q580537  Português Interpretação de Textos

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta referetiva correta referente à nte à pesquisa realizapesquisa realizada sobda sobre a ire a idade mídade mínima nima para comprarpara comprar
cigarros.cigarros.



 

c)  A maioria dos Estados, nos Estados Unidos, permite a venda do cigarro a jovens que têm a partir de

16 anos.

d)  A pesquisa foi realizada na Inglaterra.

e)  O responsável pela pesquisa é o Professor Richard Bonnie.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Advogado

a)  agredir – agreção.

b)  amor – amoroso.

c)  imprimir – impressão.

d)  responsável – responsabilidade.

e)  viajar – viagem (substantivo).

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Advogado

a)  deveria estar no plural para conc ordar com o sujeito “outros".

b)  está no plural por concordar com “outros".

c)  deveria estar no singular para concordar com “maioria", mas não está.

d)  está no singular por concordar com “maioria".

e)  está conjugado no tempo presente do indicativo.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Advogado

a)  dessa forma.

b)  assim.

c)  destarte.

d)  entretanto

e)  pois.

245  Q580538  Português Ortografia

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que umque uma das pa das palavralavras está grafada inadequadamente.as está grafada inadequadamente.

246  Q580539  Português Sintaxe

Em “A maioria dos outros experimentou o primeiro cigarro antes dos 26", o verbo em destaqueEm “A maioria dos outros experimentou o primeiro cigarro antes dos 26", o verbo em destaque

247  Q580540  Português Sintaxe

Em “Considerando, portanto, que o aumento da idade mínima diminui a taxa de iniciação no vício,Em “Considerando, portanto, que o aumento da idade mínima diminui a taxa de iniciação no vício,
os pesquisadores concluem que a medida resultaria em queda nas doenças e mortes relacionadasos pesquisadores concluem que a medida resultaria em queda nas doenças e mortes relacionadas

ao tabaco", o termo em destaque NÃO pode ser substituído, sem prejuízo semântico, porao tabaco", o termo em destaque NÃO pode ser substituído, sem prejuízo semântico, por

248  Q580541



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Advogado

a)  aposto.

b)  orações coordenadas.

c)  oração adverbial e oração principal.

d)  termos de mesmo valor sintático.

e)

 data.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Advogado

a)  Objetivo.

b)  Cérebro.

c)  Compra.

d)  Pública.

e)
 Pessoa.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Advogado

a)  condição.

b)  tempo.

c)  comparação.

d)  finalidade.

e)  consequência.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Advogado

a)  o verbo “fumar" faz parte da locução verbal “dizem ter começado a fumar".

Português Pontuação

Em “Se passasse para 21, cairia 12%", a vírgula foi empregada para separarEm “Se passasse para 21, cairia 12%", a vírgula foi empregada para separar

249  Q580542  Português Fonologia

 Ass Assinale alternativa cuja palavrinale alternativa cuja palavra NÃO apresa NÃO apresenta encontro consonenta encontro consonantal.antal.

250  Q580543  Português Sintaxe

Em “Segundo simulações apresentadas no relatório, se o aumento na idade mínima ocorresse hojeEm “Segundo simulações apresentadas no relatório, se o aumento na idade mínima ocorresse hoje
nos Estados Unidos, haveria mudanças significativas na quantidade de jovens fumantes em 2100",nos Estados Unidos, haveria mudanças significativas na quantidade de jovens fumantes em 2100",
a oração em destaque expressaa oração em destaque expressa

251  Q580544  Português Sintaxe

Em “90% dizem ter começado a fumar antes dos 19 anos",Em “90% dizem ter começado a fumar antes dos 19 anos",



 

b)  “fumar antes dos 19 anos" complementa o sentido de “dizem ter começado".

c)  “90%" é o complemento verbal.

d)  os dois verbos: “ter" e “começado" encontram-se conjugados.

e)  “dizem" está na forma nominal infinitiva do verbo.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Advogado

a)  Mínima.

b)  Drástico.

c)  Também.

d)  Pública.

e)  Informática.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

252  Q580545  Português Fonologia

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa cuja palavra NÃO apretiva cuja palavra NÃO apresenta a mesma regra de senta a mesma regra de aceacentuaçãntuação o gráfica da gráfica da palavrapalavra

 “música". “música".

253  Q581241  Português

  Por Por que que algumas algumas pessoas pessoas poderosas poderosas agem agem como como tiranos?tiranos?

 Ana Carolina Pra Ana Carolina Pra dodo

Nos anos 70, o psicólogo Philip Zimbardo queria entender por que as prisões são tão violentas. Então, ele decidiu criarNos anos 70, o psicólogo Philip Zimbardo queria entender por que as prisões são tão violentas. Então, ele decidiu criar
uma prisão artificial no porão da Universidade de Stanford. Os voluntários do experimento foram divididos entreuma prisão artificial no porão da Universidade de Stanford. Os voluntários do experimento foram divididos entre
prisioneiros e guardas e deveriam cumprir esses papéis por duas semanas. Porém as condições ali ficaram tão tensas queprisioneiros e guardas e deveriam cumprir esses papéis por duas semanas. Porém as condições ali ficaram tão tensas que
foi necessário acabar com tudo em apenas seis dias. Logo no começo, as pessoas que assumiram o papel de guarda sefoi necessário acabar com tudo em apenas seis dias. Logo no começo, as pessoas que assumiram o papel de guarda se
tornaram extremamente sádicas e autoritárias, impondo castigos como privação de sono e comida. Os “prisioneiros"tornaram extremamente sádicas e autoritárias, impondo castigos como privação de sono e comida. Os “prisioneiros"
responderam fazendo rebeliões. Esse é um ótimo (e macabro) exemplo de como o poder pode corromper as pessoas. E nósresponderam fazendo rebeliões. Esse é um ótimo (e macabro) exemplo de como o poder pode corromper as pessoas. E nós
sabemos que, na vida real, muita gente poderosa faz coisa parecida – ou pior.sabemos que, na vida real, muita gente poderosa faz coisa parecida – ou pior.

Os pesquisadores das Universidades de Stanford, do Sul da Califórnia e de Northwestern fizeram um estudo, a serOs pesquisadores das Universidades de Stanford, do Sul da Califórnia e de Northwestern fizeram um estudo, a ser
publicado no Journal of Experimental Social Psychology, para entender melhor por que esse tipo de coisa acontece. Epublicado no Journal of Experimental Social Psychology, para entender melhor por que esse tipo de coisa acontece. E
descobriram que o problema está na combinação de poder e baixo status.descobriram que o problema está na combinação de poder e baixo status.

No experimento, os autores simularam atividades de uma empresa e dividiram os voluntários aleatoriamente em papéisNo experimento, os autores simularam atividades de uma empresa e dividiram os voluntários aleatoriamente em papéis
de chefes e subordinados, variando em status e poder. Em seguida, esses indivíduos puderam selecionar tarefas em umade chefes e subordinados, variando em status e poder. Em seguida, esses indivíduos puderam selecionar tarefas em uma
lista de 10 para os outros executarem. O resultado mostrou que as pessoas com papeis de maior poder e menor statuslista de 10 para os outros executarem. O resultado mostrou que as pessoas com papeis de maior poder e menor status
escolheram atividades mais humilhante para os seus parceiros (por exemplo, latir como um cão três vezes) do que os deescolheram atividades mais humilhante para os seus parceiros (por exemplo, latir como um cão três vezes) do que os de
qualquer outra combinação.qualquer outra combinação.

Os pesquisadores chegaram à conclusão de que, quando as pessoas recebem um papel que lhes dá poder, mas não têmOs pesquisadores chegaram à conclusão de que, quando as pessoas recebem um papel que lhes dá poder, mas não têm
o respeito que normalmente o acompanha, podem acabar se empenhando em comportamentos degradantes. Elas seo respeito que normalmente o acompanha, podem acabar se empenhando em comportamentos degradantes. Elas se
sentem sentem mal em emal em estar star numa posição de baixo statnuma posição de baixo stat us e acabam usando us e acabam usando sua autoridade humilhsua autoridade humilh ando outros ando outros para spara s e sentire sentir

melhor. É tipo o que acontece com aquele chefe tirano que ninguém respeita e todo mundo odeia.melhor. É tipo o que acontece com aquele chefe tirano que ninguém respeita e todo mundo odeia.
  Isso pode Isso pode ter contribuído para os abusos cometer contribuído para os abusos cometidos por miltidos por militares em itares em prisões, beprisões, bem m como no como no experimento experimento de de ZimbardoZimbardo
nos anos nos anos 70. Em ambos os casos, os 70. Em ambos os casos, os guardas guardas têm o poder, mtêm o poder, mas falta-lhes o respeito e admiração dos outas falta-lhes o respeito e admiração dos out ros. “Nros. “Nossasossas
descobertas indicam que a experiência de ter poder sem status, seja como membro das forças armadas ou como umdescobertas indicam que a experiência de ter poder sem status, seja como membro das forças armadas ou como um
estudante universitário que participa de um experimento, pode ser um catalisador para comportamentos degradantes queestudante universitário que participa de um experimento, pode ser um catalisador para comportamentos degradantes que
podem destruir relacionamentos e impedir a cooperação", diz o estudo.podem destruir relacionamentos e impedir a cooperação", diz o estudo.

Os pesquisadores de Standford e Northwestern reconheceram, porém, que há outros fatores envolvidos. Só porque umaOs pesquisadores de Standford e Northwestern reconheceram, porém, que há outros fatores envolvidos. Só porque uma
pessoa tem o poder ou está pessoa tem o poder ou está em umem uma posição a posição de baixo statde baixo stat us não us não signifsignifica neceica necessariamenssariamente que elte que ela irá a irá maltratar os maltratar os outros.outros.

 Assim, essa histó Assim, essa histó ria de qria de que o poder ue o poder corrocorro mpe nem semmpe nem sempre é verdade. Mas pre é verdade. Mas uma alternauma alterna tiva enconttiva encontrada rada por eles papor eles pa ra ra evitarevitar
abusos é encontrar formas para que todos os indivíduos, independentemente do status de seus papéis, se sintamabusos é encontrar formas para que todos os indivíduos, independentemente do status de seus papéis, se sintam
respeitados e valorizados. “O respeito alivia sentimentos negativos sobre sua posição e os leva a tratar os outros de formarespeitados e valorizados. “O respeito alivia sentimentos negativos sobre sua posição e os leva a tratar os outros de forma
positiva", diz o estudo. Também é importante haver oportunidades para o crescimento, pois a pessoa tende a melhorar seupositiva", diz o estudo. Também é importante haver oportunidades para o crescimento, pois a pessoa tende a melhorar seu
comportamento e seus sentimentos quando sabe que pode ganhar uma posição melhor no futuro.comportamento e seus sentimentos quando sabe que pode ganhar uma posição melhor no futuro.

 Adapta Adapta do de htdo de ht tp://super.abril.com.br/blogs/como-pessoatp://super.abril.com.br/blogs/como-pessoa sfuncionam/ catsfuncionam/ cat egory/sem-categoria/paegory/sem-categoria/pa ge/17/ge/17/



 

a)  prisões violentas.

b)  voluntários do experimento.

c)  prisioneiros e guardas.

d)  condições tensas.

e)  tiranos.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  afirmação.

b)  lugar.

c)  intensidade.

d)  tempo.

e)  negação.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  o experimento realizado pelo psicólo go Zimbardo, em 1970, serviu como exemplo de como o poder

pode corromper as pessoas.

b)  o experimento realizado pelo psicólogo Philip Zimbardo, em 1970, obteve tanto sucesso que perdurou

durante seis meses.

c)  no experimento em Stanford e Northwestern comprovou-se que quanto mais status e mais poder a

pessoa tem, mais ela se empenha em humilhar os outros.

d)  no experimento de Zimbardo os participantes se dividiram nos papéis de chefes e subordinados e no

experimento de Standford e Northwestern os papéis eram de guardas e prisioneiros.

e)  os pesquisadores de Standford e Northwestern reconheceram que a combinação de baixo status e

poder é o único fator que contribui para que as pessoas tenham comportamentos degradantes.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  a diferença entre os papéis de guarda e prisioneiro no experimento realizado por Philip Zimbardo.

b)  a oposição vivenciada entre os prisioneiros e os guardas dentro da prisão de Stanford.

Em “... deveriam cumprir esses papéis por duas semanas.", a expressão destacada refere-se aEm “... deveriam cumprir esses papéis por duas semanas.", a expressão destacada refere-se a

254  Q581242  Português

Em “Porém as condições ali ficaram tão tensas que foi necessário acabar com tudo em apenas seisEm “Porém as condições ali ficaram tão tensas que foi necessário acabar com tudo em apenas seis
dias.", o termo destacado expressadias.", o termo destacado expressa

255  Q581243  Português

Em relação ao texto, é correto afirmar queEm relação ao texto, é correto afirmar que

256  Q581244  Português

Em “Os “prisioneiros” responderam fazendo rebeliões.”, o termo em destaque foi colocado entreEm “Os “prisioneiros” responderam fazendo rebeliões.”, o termo em destaque foi colocado entre
aspas para destacaraspas para destacar



 

c)  que o termo trata-se de um estrangeirismo.

d)  a mudança de interlocutor em uma citação direta dentro do texto.

e)  que, no experimento de Philip Zimbardo, os “prisioneiros” não eram de fato prisioneiros, mas pessoas

que estavam simulando esse papel.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  conc ordar com “os pesquisadores".

b)  conc ordar com “as pessoas".

c)  marcar o tempo verbal no pretérito do indic ativo.

d)  atender à regra das paroxítonas.

e)  atender à regência do nome “poder".

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  proporção.

b)  conformidade.

c)  finalidade.

d)  concessão.

e)  explicação.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  proibidor.

b)  desmotivador.

c)  bloqueador.

d)  moderador.

e)  estimulante.

257  Q581245  Português

Em “Os pesquisadores chegaram à conclusão de que, quando as pessoas recebem um papel queEm “Os pesquisadores chegaram à conclusão de que, quando as pessoas recebem um papel que
lhes dá poder, mas não têm o respeito que normalmente o acompanha...", o termo destacadolhes dá poder, mas não têm o respeito que normalmente o acompanha...", o termo destacado

recebeu acento diferencial pararecebeu acento diferencial para

258  Q581246  Português

Em “... acabam usando sua autoridade humilhando outros para se sentir melhor.", o termoEm “... acabam usando sua autoridade humilhando outros para se sentir melhor.", o termodestacado expressadestacado expressa

259  Q581247  Português

Em “Nossas descobertas indicam que a experiência de ter poder sem status [...] pode ser umEm “Nossas descobertas indicam que a experiência de ter poder sem status [...] pode ser um
catalisador para comportamentos degradantes...", o termo destacado significacatalisador para comportamentos degradantes...", o termo destacado significa



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  “Esse é um ótimo (e macabro) exemplo...".

b)  “... gente poderosa faz coisa parecida...".

c)  “... o problema está na combinação...".

d)  “Então, ele decidiu criar uma prisão...".

e)

 “Nossas descobertas indicam que a experiência...".

260  Q581248
Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que o que o verbo destacaverbo destacado do indica tempo indica tempo passapassado.do.

Respostas 241: 242: 243: 244: 245: 246: 247: 248: 249: 250: 251: 252: 253:

254: 255: 256: 257: 258: 259: 260:

←  1 2 … 9 10 11 12 13 14 15 16 17 … 39 40
→



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  “necessário".

b)  “criar".

c)  “psicólogo".

d)  “prisioneiros".

e)  “mostrou".

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de enfermagem

a)  pronome demonstrativo.

b)  pronome pessoal.

c)  pronome relativo.

d)  pronome possessivo.

261  Q581249  Português

  Por Por que que algumas algumas pessoas pessoas poderosas poderosas agem agem como como tiranos?tiranos?

 Ana Carolina Pra Ana Carolina Pra dodo

Nos anos 70, o psicólogo Philip Zimbardo queria entender por que as prisões são tão violentas. Então, ele decidiu criarNos anos 70, o psicólogo Philip Zimbardo queria entender por que as prisões são tão violentas. Então, ele decidiu criar
uma prisão artificial no porão da Universidade de Stanford. Os voluntários do experimento foram divididos entreuma prisão artificial no porão da Universidade de Stanford. Os voluntários do experimento foram divididos entre
prisioneiros e guardas e deveriam cumprir esses papéis por duas semanas. Porém as condições ali ficaram tão tensas queprisioneiros e guardas e deveriam cumprir esses papéis por duas semanas. Porém as condições ali ficaram tão tensas que
foi necessário acabar com tudo em apenas seis dias. Logo no começo, as pessoas que assumiram o papel de guarda sefoi necessário acabar com tudo em apenas seis dias. Logo no começo, as pessoas que assumiram o papel de guarda se
tornaram extremamente sádicas e autoritárias, impondo castigos como privação de sono e comida. Os “prisioneiros"tornaram extremamente sádicas e autoritárias, impondo castigos como privação de sono e comida. Os “prisioneiros"
responderam fazendo rebeliões. Esse é um ótimo (e macabro) exemplo de como o poder pode corromper as pessoas. E nósresponderam fazendo rebeliões. Esse é um ótimo (e macabro) exemplo de como o poder pode corromper as pessoas. E nós
sabemos que, na vida real, muita gente poderosa faz coisa parecida – ou pior.sabemos que, na vida real, muita gente poderosa faz coisa parecida – ou pior.

Os pesquisadores das Universidades de Stanford, do Sul da Califórnia e de Northwestern fizeram um estudo, a serOs pesquisadores das Universidades de Stanford, do Sul da Califórnia e de Northwestern fizeram um estudo, a ser

publicado no Journal of Experimental Social Psychology, para entender melhor por que esse tipo de coisa acontece. Epublicado no Journal of Experimental Social Psychology, para entender melhor por que esse tipo de coisa acontece. Edescobriram que o problema está na combinação de poder e baixo status.descobriram que o problema está na combinação de poder e baixo status.
No experimento, os autores simularam atividades de uma empresa e dividiram os voluntários aleatoriamente em papéisNo experimento, os autores simularam atividades de uma empresa e dividiram os voluntários aleatoriamente em papéis

de chefes e subordinados, variando em status e poder. Em seguida, esses indivíduos puderam selecionar tarefas em umade chefes e subordinados, variando em status e poder. Em seguida, esses indivíduos puderam selecionar tarefas em uma
lista de 10 para os outros executarem. O resultado mostrou que as pessoas com papeis de maior poder e menor statuslista de 10 para os outros executarem. O resultado mostrou que as pessoas com papeis de maior poder e menor status
escolheram atividades mais humilhante para os seus parceiros (por exemplo, latir como um cão três vezes) do que os deescolheram atividades mais humilhante para os seus parceiros (por exemplo, latir como um cão três vezes) do que os de
qualquer outra combinação.qualquer outra combinação.

Os pesquisadores chegaram à conclusão de que, quando as pessoas recebem um papel que lhes dá poder, mas não têmOs pesquisadores chegaram à conclusão de que, quando as pessoas recebem um papel que lhes dá poder, mas não têm
o respeito que normalmente o acompanha, podem acabar se empenhando em comportamentos degradantes. Elas seo respeito que normalmente o acompanha, podem acabar se empenhando em comportamentos degradantes. Elas se
sentem sentem mal em emal em estar star numa posição de baixo statnuma posição de baixo stat us e acabam usando us e acabam usando sua autoridade humilhsua autoridade humilh ando outros ando outros para spara s e sentire sentir
melhor. É tipo o que acontece com aquele chefe tirano que ninguém respeita e todo mundo odeia.melhor. É tipo o que acontece com aquele chefe tirano que ninguém respeita e todo mundo odeia.
  Isso pode Isso pode ter contribuído para os abusos cometer contribuído para os abusos cometidos por miltidos por militares em itares em prisões, beprisões, bem m como no como no experimento experimento de de ZimbardoZimbardo
nos anos nos anos 70. Em ambos os casos, os 70. Em ambos os casos, os guardas guardas têm o poder, mtêm o poder, mas falta-lhes o respeito e admiração dos outas falta-lhes o respeito e admiração dos out ros. “Nros. “Nossasossas
descobertas indicam que a experiência de ter poder sem status, seja como membro das forças armadas ou como umdescobertas indicam que a experiência de ter poder sem status, seja como membro das forças armadas ou como um
estudante universitário que participa de um experimento, pode ser um catalisador para comportamentos degradantes queestudante universitário que participa de um experimento, pode ser um catalisador para comportamentos degradantes que
podem destruir relacionamentos e impedir a cooperação", diz o estudo.podem destruir relacionamentos e impedir a cooperação", diz o estudo.

Os pesquisadores de Standford e Northwestern reconheceram, porém, que há outros fatores envolvidos. Só porque umaOs pesquisadores de Standford e Northwestern reconheceram, porém, que há outros fatores envolvidos. Só porque uma
pessoa tem o poder ou está pessoa tem o poder ou está em umem uma posição a posição de baixo statde baixo stat us não us não signifsignifica neceica necessariamenssariamente que elte que ela irá a irá maltratar os maltratar os outros.outros.

 Assim, essa histó Assim, essa histó ria de qria de que o poder ue o poder corrocorro mpe nem semmpe nem sempre é verdade. Mas pre é verdade. Mas uma alternauma alterna tiva enconttiva encontrada rada por eles papor eles pa ra ra evitarevitar
abusos é encontrar formas para que todos os indivíduos, independentemente do status de seus papéis, se sintamabusos é encontrar formas para que todos os indivíduos, independentemente do status de seus papéis, se sintam
respeitados e valorizados. “O respeito alivia sentimentos negativos sobre sua posição e os leva a tratar os outros de formarespeitados e valorizados. “O respeito alivia sentimentos negativos sobre sua posição e os leva a tratar os outros de forma

positiva", diz o estudo. Também é importante haver oportunidades para o crescimento, pois a pessoa tende a melhorar seupositiva", diz o estudo. Também é importante haver oportunidades para o crescimento, pois a pessoa tende a melhorar seu
comportamento e seus sentimentos quando sabe que pode ganhar uma posição melhor no futuro.comportamento e seus sentimentos quando sabe que pode ganhar uma posição melhor no futuro.

 Adapta Adapta do de htdo de ht tp://super.abril.com.br/blogs/como-pessoatp://super.abril.com.br/blogs/como-pessoa sfuncionam/ catsfuncionam/ cat egory/sem-categoria/paegory/sem-categoria/pa ge/17/ge/17/

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que a que a palavra aprespalavra apresentada possui entada possui dígrafo.dígrafo.

262  Q581250  Português

Em “Nossas descobertas indicam...", o termo destacado é umEm “Nossas descobertas indicam...", o termo destacado é um

BETA



 

e)  pronome indefinido.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Assistente
 Administrativo

a)  no momento de tomar uma decisão o cérebro reúne apenas a informação relevante para a resolução
do problema.

b)  quanto mais próximo do seu problema você estiver mais inteligente e acertada será sua decisão para
solucioná- lo.

c)  afastar-se do problema a ser resolvido, nem que seja por pouco tempo, diminui o risco de você tomar
uma decisão errada.

263  Q561458  Português

  5 5 dicas dicas da da ciênciência cia para para você você tomar tomar boas boas decidecisõessões

Carol CastroCarol Castro

Quantas vezes você ficou em dúvida sobre o que fazer, tomou uma decisão, mas pouco depois acabou se arrependendo?Quantas vezes você ficou em dúvida sobre o que fazer, tomou uma decisão, mas pouco depois acabou se arrependendo?
Bem, talvez a ciência possa te ajudar. Dá só uma olhada nessas cinco dicas científicas para tomar decisões melhores.Bem, talvez a ciência possa te ajudar. Dá só uma olhada nessas cinco dicas científicas para tomar decisões melhores.

DISTANCIE-SE DO PROBLEMADISTANCIE-SE DO PROBLEMA

Pense na situação como se ela estivesse acontecendo a amigo ou a um parente. Mas não ocorrendo com você. Isso vaiPense na situação como se ela estivesse acontecendo a amigo ou a um parente. Mas não ocorrendo com você. Isso vai
te ajudar a pensar de forma mais racional. Foi o que pesquisadores da Universidade de Waterloo, no Canadá, concluíram aote ajudar a pensar de forma mais racional. Foi o que pesquisadores da Universidade de Waterloo, no Canadá, concluíram ao
pedir a voluntários para refletir sobre traição no namoro. A ideia era analisar o cenário caso isso acontecesse com eles oupedir a voluntários para refletir sobre traição no namoro. A ideia era analisar o cenário caso isso acontecesse com eles ou
com outro amigo. Em seguida, tiveram de responder a algumas perguntas – todas elas foram pensadas de acordo comcom outro amigo. Em seguida, tiveram de responder a algumas perguntas – todas elas foram pensadas de acordo com
critérios de pensamento coerente e racional: do tipo,reconhecer o limite do outro, considerar as perspectivas do parceiro,critérios de pensamento coerente e racional: do tipo,reconhecer o limite do outro, considerar as perspectivas do parceiro,
motivos que poderiam levar à traição, etc. E quando pensavam nos amigos, eles costumavam tomar decisões maismotivos que poderiam levar à traição, etc. E quando pensavam nos amigos, eles costumavam tomar decisões mais
inteligentes, baseadas na razão e não apenas na emoção. Como fazer isso na prática? Segundo a pesquisa, bastainteligentes, baseadas na razão e não apenas na emoção. Como fazer isso na prática? Segundo a pesquisa, basta
conversar consigo mesmo como se o problema não fosse seu.conversar consigo mesmo como se o problema não fosse seu.

  PENSE PENSE EM EM OUTRO OUTRO IDIOMAIDIOMA

Em inglês, espanhol, tanto faz, desde que não seja seu idioma nativo. Segundo pesquisa americana, quando pensamosEm inglês, espanhol, tanto faz, desde que não seja seu idioma nativo. Segundo pesquisa americana, quando pensamos
sobre algo usando uma língua estrangeira, o lado racional se sobrepõe ao emocional. É como se a língua gringa removessesobre algo usando uma língua estrangeira, o lado racional se sobrepõe ao emocional. É como se a língua gringa removesse
a conexão emocional que talvez você pudesse ter ao pensar em português.a conexão emocional que talvez você pudesse ter ao pensar em português.

TRABALHE SUA INTELIGÊNCIA EMOCIONALTRABALHE SUA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

  Se Se você é você é do tipo que do tipo que entende entende e e lida bem lida bem com as ecom as emoções (as suas e moções (as suas e as alheias), é as alheias), é mais provável mais provável que não deque não deixe mixe motivosotivos
irracionais que nada tem a ver com a situação influenciarem nas tomadas de decisões. É o que garante uma pesquisairracionais que nada tem a ver com a situação influenciarem nas tomadas de decisões. É o que garante uma pesquisa
realizada por cientistas da Universidade de Toronto. E isso envolve todos os tipos de emoções: da empolgação à ansiedaderealizada por cientistas da Universidade de Toronto. E isso envolve todos os tipos de emoções: da empolgação à ansiedade
e estresse. “Pessoas emocionalmente inteligentes não excluem todas as emoções na hora de tomar decisões. Eles retirame estresse. “Pessoas emocionalmente inteligentes não excluem todas as emoções na hora de tomar decisões. Eles retiram
só as emoções que não têm a ver com a decisão", explica Stéphane Côté, autora da pesquisa.só as emoções que não têm a ver com a decisão", explica Stéphane Côté, autora da pesquisa.

 APA APAGUE A LUZGUE A LUZ

Ok, essa dica é bem estranha, mas vamos lá.Ok, essa dica é bem estranha, mas vamos lá.

  PesquisadorPesquisadores es canadcanadenses enses levaram levaram voluntários para comer ou voluntários para comer ou ler ler em em ambientes ambientes diferentes. diferentes. E quem E quem esteve esteve em em salas bemsalas bem
iluminadas tendia a achar o molho mais apimentado, os personagens fictícios mais agressivos e as pessoas mais atraentes.iluminadas tendia a achar o molho mais apimentado, os personagens fictícios mais agressivos e as pessoas mais atraentes.
É que ambientes iluminados parecem amplificar o lado emocional das pessoas – e, claro, influenciar nas impressões eÉ que ambientes iluminados parecem amplificar o lado emocional das pessoas – e, claro, influenciar nas impressões e
decisões.decisões.

DÊ UM TEMPODÊ UM TEMPO

Esqueça o problema, nem que seja só por alguns poucos segundos. É o que garantem pesquisadores americanos.Esqueça o problema, nem que seja só por alguns poucos segundos. É o que garantem pesquisadores americanos.
Segundo eles, na hora de tomar uma decisão, o cérebro reúne um monte de informações. Só que não consegue distinguirSegundo eles, na hora de tomar uma decisão, o cérebro reúne um monte de informações. Só que não consegue distinguir
rapidamente o que é relevante ou não. Então, se houver algo contraditório, é possível que você não perceba e escolha orapidamente o que é relevante ou não. Então, se houver algo contraditório, é possível que você não perceba e escolha o
caminho errado. Mas quando você dá um tempo extra para que o cérebro consiga reunir outras informações e analisá-lascaminho errado. Mas quando você dá um tempo extra para que o cérebro consiga reunir outras informações e analisá-las
melhor, os riscos diminuem. E nem precisa esperar tanto tempo assim: “adiar a decisão por, no mínimo, 50 milissegundosmelhor, os riscos diminuem. E nem precisa esperar tanto tempo assim: “adiar a decisão por, no mínimo, 50 milissegundos
permite ao cérebro focar atenção nas informações mais relevantes e bloquear as distrações", explica Jack Grinband, umpermite ao cérebro focar atenção nas informações mais relevantes e bloquear as distrações", explica Jack Grinband, um

dos autores do dos autores do estudo.estudo.

 Adapta Adapta do de htdo de ht tp://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/5-dicas-dtp://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/5-dicas-daciencia-paraciencia-par a-voce-toa-voce-to mar-boamar-boa s-decisoes/s-decisoes/

De acordo com o texto, é correto afirmar queDe acordo com o texto, é correto afirmar que



 

d)  ambientes com muita iluminação amplificam o lado emocional das pessoas, o que ajuda na hora de
decidir corretamente a solução para um problema.

e)  excluir todas as emoções na hora de tomar decisões diante de um problema é o que o torna uma
pessoa emocionalmente inteligente.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Assistente
 Administrativo

a)
 “Ambientes iluminados.” 

b)  “Pesquisadores americanos.”

c)  “Boas decisões.”

d)  “Idioma nativo.” 

e)  “Língua estrangeira.” 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Assistente
 Administrativo

a)  pensar de forma mais racional.

b)  ficar em dúvida sobre o que fazer.

c)  acabar se arrependendo.

d)  distanciar-se do problema.

e)  traição no namoro.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Assistente
 Administrativo

a)  somente em experiências vividas.

b)  apenas na observação das coisas.

c)  somente no conhecimento empírico.

d)  em teorias e métodos científicos.

e)  somente em suposições.

264  Q561460  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que o que o termo dtermo destaestacado NÃO é ucado NÃO é um m adjetadjetivo.ivo.

265  Q561461  Português

Em “A ideia era analisar o cenário caso isso acontecesse com eles ou com outro amigo.”, o termoEm “A ideia era analisar o cenário caso isso acontecesse com eles ou com outro amigo.”, o termo
destacado refere-se adestacado refere-se a

266  Q561462  Português

Em “5 dicas da ciência para você tomar boas decisões”, a expressão destacada significa que as dicasEm “5 dicas da ciência para você tomar boas decisões”, a expressão destacada significa que as dicas
foram embasadasforam embasadas



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Assistente
 Administrativo

a)  isolar vocativo.

b)  isolar aposto.

c)  isolar advérbio antecipado.

d)  isolar elementos repetidos.

e)  indicar a supressão de uma palavra.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Assistente
 Administrativo

a)  um numeral.

b)  um advérbio de ordem.

c)  um advérbio que expressa tempo.

d)  uma conjunção que expressa conformidade.

e)  uma preposição que expressa conformidade.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Assistente
 Administrativo

a)  Ansiozo.

b)  Concluzão.

c)  Racionalizar.

d)  Voluntariozo.

e)  Criteriozo.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Assistente
 Administrativo

267  Q561463 Português

Em “... explica Jack Grinband, um dos autores do estudo.”, a vírgula foi utilizada paraEm “... explica Jack Grinband, um dos autores do estudo.”, a vírgula foi utilizada para

268  Q561464  Português

Em “Segundo eles, na hora de tomar uma decisão, o cérebro reúne um monte de informações.”, oEm “Segundo eles, na hora de tomar uma decisão, o cérebro reúne um monte de informações.”, o
termo destacado étermo destacado é

269  Q561465  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa que tiva que apresapresenta a palavra grafada corretamenteenta a palavra grafada corretamente..

270  Q561466  Português

Em “Esqueça o problema, nem que seja só por alguns poucos segundos.”, a oração destacadaEm “Esqueça o problema, nem que seja só por alguns poucos segundos.”, a oração destacada
expressaexpressa



 

a)  concessão.

b)  comparação.

c)  conformidade.

d)  finalidade.

e)  causa.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPELProva: Assistente
 Administrativo

a)  “Isso vai te ajudar a pensar...” 

b)  “... pedir a voluntários para refletir...”.

c)  “... responder a algumas perguntas...”.

d)  “... tendia a achar o molho mais apimentado...” 

e)  “É como se a língua gringa removesse...”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

271  Q561467  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que o que o termo dtermo destaestacado é cado é um um artigo.artigo.

272  Q559225  Português

 A doçura  A doçura como virtudecomo virtude
Rosely Sayao

  Muita gente já observou e Muita gente já observou e comentou a respeito do clcomentou a respeito do clima tenso e ima tenso e até violeaté violento dos comentários na internet. Um nto dos comentários na internet. Um xinga dexinga de
cá, outro devolve num tom acima de lá. Um texto opinativo suscita desafetos e serve de motivo para ataques a quem ocá, outro devolve num tom acima de lá. Um texto opinativo suscita desafetos e serve de motivo para ataques a quem o
escreveu. Uma posição política não partidária dificilmente passa ilesa, e assim por diante.escreveu. Uma posição política não partidária dificilmente passa ilesa, e assim por diante.
  Acontece que Acontece que esse cliesse clima duro, agressivo e ma duro, agressivo e hostil que ehostil que encontrncontramos na rede amos na rede tem se tem se manifestado também nosmanifestado também nos
relacionamentos interpessoais na realidade. Em muitas empresas, funcionários reclamam da maneira áspera com que sãorelacionamentos interpessoais na realidade. Em muitas empresas, funcionários reclamam da maneira áspera com que são
tratados por colegas e chefes, e também dos gritos que ouvem quando cometem alguma falha ou deslize. Nunca se soubetratados por colegas e chefes, e também dos gritos que ouvem quando cometem alguma falha ou deslize. Nunca se soube
de tantos gritos, palavrões e choros em ambientes organizacionais.de tantos gritos, palavrões e choros em ambientes organizacionais.
  Nos relNos relacionamentos impessoais, que acionamentos impessoais, que ocorrem nos eocorrem nos espaçospaço s públicos es públicos entre pessoas que não ntre pessoas que não se conhese conhecem, cem, acontacont ece ece aa
mesma coisa. O trânsito, talvez, seja o exemplo mais didático sobre tal clima. Até parece que motoristas e pedestres sãomesma coisa. O trânsito, talvez, seja o exemplo mais didático sobre tal clima. Até parece que motoristas e pedestres são
inimigos entre si e uns dos outros e, em estado de guerra, andam sempre armados e prontos para rebater o queinimigos entre si e uns dos outros e, em estado de guerra, andam sempre armados e prontos para rebater o que
consideram desaforo. Uma única barbeiragem ou indecisão é suficiente para provocar uma saraivada de impropérios.consideram desaforo. Uma única barbeiragem ou indecisão é suficiente para provocar uma saraivada de impropérios.
  Os Os relacionamentos pessoais e relacionamentos pessoais e afetivos também afetivos também têm têm sofrido dessa dureza na sofrido dessa dureza na convivência: convivência: amigos se amigos se destradestra tam portam por
motivos banais e demoram para perdoar uns aos outros; casais, quando enfrentam conflitos e desavenças, perdem omotivos banais e demoram para perdoar uns aos outros; casais, quando enfrentam conflitos e desavenças, perdem o
controle de seus impulsos e usam tom e palavras que provocam intenso sofrimentos a ambos.controle de seus impulsos e usam tom e palavras que provocam intenso sofrimentos a ambos.
  E nas famílias ,E nas famílias ,claro, isso se reclaro, isso se repete. pete. Muitas mães e Muitas mães e pais, que pais, que vivem vivem declarando amor incondicional aos filhos, quandodeclarando amor incondicional aos filhos, quando
precisam usar a firmeza para dar uma bronca, chamar a atenção ou mesmo cobrar algo deles, perdem a delicadeza e seprecisam usar a firmeza para dar uma bronca, chamar a atenção ou mesmo cobrar algo deles, perdem a delicadeza e se
tornam demasiadamente ásperos. Entre as crianças percebemos com clareza o resultado dessas lições que elas têmtornam demasiadamente ásperos. Entre as crianças percebemos com clareza o resultado dessas lições que elas têm

aprendido com os adultos: à medida que crescem, cresce também a hostilidade que manifestam a seus pares naaprendido com os adultos: à medida que crescem, cresce também a hostilidade que manifestam a seus pares naconvivência. Tem faltado doçura nos relacionamentos interpessoais e no trato com as crianças.convivência. Tem faltado doçura nos relacionamentos interpessoais e no trato com as crianças.
  A doçura é umA doçura é uma virtude. Ela, a virtude. Ela, portportantoanto , pode , pode – e – e deve deve – ser ensinada. N– ser ensinada. Não é grande, porém, ão é grande, porém, o númeo número de pais que sero de pais que se
ocupam com os ensinamentos de virtudes a seus filhos. Muitas, hoje, são confundidas com fraqueza e, por esse motivo,ocupam com os ensinamentos de virtudes a seus filhos. Muitas, hoje, são confundidas com fraqueza e, por esse motivo,
muitos pais hesitam em ensiná-las aos filhos. A própria doçura é uma delas! Já ouvi um pai reclamar com o filho de poucomuitos pais hesitam em ensiná-las aos filhos. A própria doçura é uma delas! Já ouvi um pai reclamar com o filho de pouco
mais de nove anos por ele não ter respondido em tom agressivo a uma provocação de um colega, dizendo: “Você temmais de nove anos por ele não ter respondido em tom agressivo a uma provocação de um colega, dizendo: “Você tem
sangue de barata!”.sangue de barata!”.
  É possível É possível ensinar o ensinar o que fque for preciso aos filor preciso aos filhos com hos com doçuradoçura . . Mesmo eMesmo em m situaçõsituaçõ es ees estressstress antes – quando os fiantes – quando os filhoslhos
desobedecem, transgridem, agridem, desrespeitam, fazem manha, birra e tudo o mais que eles sabem muito bem fazer – édesobedecem, transgridem, agridem, desrespeitam, fazem manha, birra e tudo o mais que eles sabem muito bem fazer – é
possível ter e manter a calma, o que possibilita que o que for preciso ser dito seja feito com suavidade e doçura. Mesmo ospossível ter e manter a calma, o que possibilita que o que for preciso ser dito seja feito com suavidade e doçura. Mesmo os
pais que se identificam como “muito chatos” com os filhos ou bem rigorosos na educação que praticam podem manifestarpais que se identificam como “muito chatos” com os filhos ou bem rigorosos na educação que praticam podem manifestar
ternura em seuternura em seus ats at os.os.
  As As reclamações sobre os reclamações sobre os estilos dos relacionamentos nesse estilos dos relacionamentos nesse mundo são tantasmundo são tantas , , que que muitos pais tentam proteger seusmuitos pais tentam proteger seus
filhos, colocando-os em verdadeiras “redomas” que, no entanto, se arrebentam quando os filhos chegam à adolescência.filhos, colocando-os em verdadeiras “redomas” que, no entanto, se arrebentam quando os filhos chegam à adolescência.
Talvez seja mais efetivo se esforçarem, com o uso e o ensinamento das virtudes – hoje, da doçura em especial – para queTalvez seja mais efetivo se esforçarem, com o uso e o ensinamento das virtudes – hoje, da doçura em especial – para que
essa realidade mude.essa realidade mude.



 

a)  os ambientes organizacionais não são afetados pela agressividade comum na internet.

b)  o cl ima hostil e agressivo encontrado no mundo virtual está se estendendo para os relacionamentos
interpessoais do mundo real.

c)  em situações estressantes com os filhos é impossível os pais manterem a calma e agirem com
suavidade.

d)  o clima hostil e agressivo dos relacionamentos interpessoais limita-se ao mundo virtual, à rede.

e)  os relacionamentos familiares são os únicos que não foram atingidos pela aspereza e agressividade
comuns na rede.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  apresentar.

b)  resgatar.

c)  selecionar.

d)  provocar.

e)  enfatizar.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  adversidade.

b)  explicação.

c)  alternância.

d)  conclusão.

e)  finalidade.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  uma citação direta.

 Adaptado de ht tp://www1.folha.uol.com.br/colunas/roselysayao/2015/02/1590810-

De acordo com o texto, é correto afirmar queDe acordo com o texto, é correto afirmar que

273  Q559226  Português

No excerto “Um texto opinativo suscita desafetos e serve de motivo para ataques a quem oNo excerto “Um texto opinativo suscita desafetos e serve de motivo para ataques a quem o
escreveu.", o termo destacado significaescreveu.", o termo destacado significa

274  Q559227  Português

Em “Ela, portanto, pode – e deve – ser ensinada.”, o termo destacado expressaEm “Ela, portanto, pode – e deve – ser ensinada.”, o termo destacado expressa

275  Q559228  Português

Em “Já ouvi um pai reclamar com o filho de pouco mais de nove anos por ele não ter respondidoEm “Já ouvi um pai reclamar com o filho de pouco mais de nove anos por ele não ter respondido
em tom agressivo a uma provocação de um colega, dizendo: “Você tem sangue de barata!”.”, asem tom agressivo a uma provocação de um colega, dizendo: “Você tem sangue de barata!”.”, as
aspas, no trecho destacado, foram utilizadas para realçaraspas, no trecho destacado, foram utilizadas para realçar



 

b)  um estrangeirismo.

c)  ironicamente a expressão.

d)  um neologismo.

e)  o título de uma obra.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  dos quais.

b)  quem.

c)  eles.

d)  nos quais.

e)  os quais.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  separar termos de mesmo valor sintático.

b)  separar uma oração temporal antecipada.

c)  separar um termo que denota tempo e que está antecipado e intercalado.

d)  separar um termo que se refere a lugar e que está antecipado e intercalado.

e)  isolar vocativo.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  afirmação.

b)  dúvida.

c)  intensidade.

d)  localização espacial.

e)  negação.

276  Q559229  Português

Em “Muitas mães e pais, que vivem declarando amor incondicional aos filhos,...”, o termoEm “Muitas mães e pais, que vivem declarando amor incondicional aos filhos,...”, o termo

destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático, pordestacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático, por

277  Q559230  Português

Em “Muitas, hoje, são confundidas com fraqueza...”, as vírgulas foram utilizadas paraEm “Muitas, hoje, são confundidas com fraqueza...”, as vírgulas foram utilizadas para

278  Q559231  Português

Em “O trânsito, talvez, seja o exemplo mais didático sobre tal clima.”, o termo destacado expressaEm “O trânsito, talvez, seja o exemplo mais didático sobre tal clima.”, o termo destacado expressa



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  logo.

b)  pois.

c)  assim.

d)
 entretanto.

e)  portanto.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  predicativo do sujeito.

b)  sujeito da oração.

c)  objeto direto.

d)  objeto indireto.

e)  complemento nominal.

279  Q559232 Português

Em “Não é grande, porém, o número de pais que se ocupam com os ensinamentos de virtudes aEm “Não é grande, porém, o número de pais que se ocupam com os ensinamentos de virtudes a
seus filhos.”, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ouseus filhos.”, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou
sintático, porsintático, por

280  Q559233  Português

Em “A doçura é uma virtude.”, o termo destacado éEm “A doçura é uma virtude.”, o termo destacado é

Respostas 261: 262: 263: 264: 265: 266: 267: 268: 269: 270: 271: 272: 273:

274: 275: 276: 277: 278: 279: 280:

←  1 2 … 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 39
40 →



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Advogado

a)  Política – politicágem.

b)  Partidário – partído.

c)  Própria – propriedáde.

d)  Família – familiár.

e)  Único – unívoco.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Assistente
 Administrativo

281  Q559234  Português

 A doçura  A doçura como virtudecomo virtude
Rosely Sayao

  Muita gente já observou e Muita gente já observou e comentou a respeito do clcomentou a respeito do clima tenso e ima tenso e até violeaté violento dos comentários na internet. Um nto dos comentários na internet. Um xinga dexinga de
cá, outro devolve num tom acima de lá. Um texto opinativo suscita desafetos e serve de motivo para ataques a quem ocá, outro devolve num tom acima de lá. Um texto opinativo suscita desafetos e serve de motivo para ataques a quem o
escreveu. Uma posição política não partidária dificilmente passa ilesa, e assim por diante.escreveu. Uma posição política não partidária dificilmente passa ilesa, e assim por diante.
  Acontece que Acontece que esse cliesse clima duro, agressivo e ma duro, agressivo e hostil que ehostil que encontrncontramos na rede amos na rede tem se tem se manifestado também nosmanifestado também nos
relacionamentos interpessoais na realidade. Em muitas empresas, funcionários reclamam da maneira áspera com que sãorelacionamentos interpessoais na realidade. Em muitas empresas, funcionários reclamam da maneira áspera com que são
tratados por colegas e chefes, e também dos gritos que ouvem quando cometem alguma falha ou deslize. Nunca se soubetratados por colegas e chefes, e também dos gritos que ouvem quando cometem alguma falha ou deslize. Nunca se soube
de tantos gritos, palavrões e choros em ambientes organizacionais.de tantos gritos, palavrões e choros em ambientes organizacionais.
  Nos relNos relacionamentos impessoais, que acionamentos impessoais, que ocorrem nos eocorrem nos espaçospaço s públicos es públicos entre pessoas que não ntre pessoas que não se conhese conhecem, cem, acontacont ece ece aa
mesma coisa. O trânsito, talvez, seja o exemplo mais didático sobre tal clima. Até parece que motoristas e pedestres sãomesma coisa. O trânsito, talvez, seja o exemplo mais didático sobre tal clima. Até parece que motoristas e pedestres são

inimigos entre si e uns dos outros e, em estado de guerra, andam sempre armados e prontos para rebater o queinimigos entre si e uns dos outros e, em estado de guerra, andam sempre armados e prontos para rebater o queconsideram desaforo. Uma única barbeiragem ou indecisão é suficiente para provocar uma saraivada de impropérios.consideram desaforo. Uma única barbeiragem ou indecisão é suficiente para provocar uma saraivada de impropérios.
  Os Os relacionamentos pessoais e relacionamentos pessoais e afetivos também afetivos também têm têm sofrido dessa dureza na sofrido dessa dureza na convivência: convivência: amigos se amigos se destradestra tam portam por
motivos banais e demoram para perdoar uns aos outros; casais, quando enfrentam conflitos e desavenças, perdem omotivos banais e demoram para perdoar uns aos outros; casais, quando enfrentam conflitos e desavenças, perdem o
controle de seus impulsos e usam tom e palavras que provocam intenso sofrimentos a ambos.controle de seus impulsos e usam tom e palavras que provocam intenso sofrimentos a ambos.
  E nas famílias ,E nas famílias ,claro, isso se reclaro, isso se repete. pete. Muitas mães e Muitas mães e pais, que pais, que vivem vivem declarando amor incondicional aos filhos, quandodeclarando amor incondicional aos filhos, quando
precisam usar a firmeza para dar uma bronca, chamar a atenção ou mesmo cobrar algo deles, perdem a delicadeza e seprecisam usar a firmeza para dar uma bronca, chamar a atenção ou mesmo cobrar algo deles, perdem a delicadeza e se
tornam demasiadamente ásperos. Entre as crianças percebemos com clareza o resultado dessas lições que elas têmtornam demasiadamente ásperos. Entre as crianças percebemos com clareza o resultado dessas lições que elas têm
aprendido com os adultos: à medida que crescem, cresce também a hostilidade que manifestam a seus pares naaprendido com os adultos: à medida que crescem, cresce também a hostilidade que manifestam a seus pares na
convivência. Tem faltado doçura nos relacionamentos interpessoais e no trato com as crianças.convivência. Tem faltado doçura nos relacionamentos interpessoais e no trato com as crianças.
  A doçura é umA doçura é uma virtude. Ela, a virtude. Ela, portportantoanto , pode , pode – e – e deve deve – ser ensinada. N– ser ensinada. Não é grande, porém, ão é grande, porém, o númeo número de pais que sero de pais que se
ocupam com os ensinamentos de virtudes a seus filhos. Muitas, hoje, são confundidas com fraqueza e, por esse motivo,ocupam com os ensinamentos de virtudes a seus filhos. Muitas, hoje, são confundidas com fraqueza e, por esse motivo,
muitos pais hesitam em ensiná-las aos filhos. A própria doçura é uma delas! Já ouvi um pai reclamar com o filho de poucomuitos pais hesitam em ensiná-las aos filhos. A própria doçura é uma delas! Já ouvi um pai reclamar com o filho de pouco
mais de nove anos por ele não ter respondido em tom agressivo a uma provocação de um colega, dizendo: “Você temmais de nove anos por ele não ter respondido em tom agressivo a uma provocação de um colega, dizendo: “Você tem
sangue de barata!”.sangue de barata!”.
  É possível É possível ensinar o ensinar o que fque for preciso aos filor preciso aos filhos com hos com doçuradoçura . . Mesmo eMesmo em m situaçõsituaçõ es ees estressstress antes – quando os fiantes – quando os filhoslhos
desobedecem, transgridem, agridem, desrespeitam, fazem manha, birra e tudo o mais que eles sabem muito bem fazer – édesobedecem, transgridem, agridem, desrespeitam, fazem manha, birra e tudo o mais que eles sabem muito bem fazer – é
possível ter e manter a calma, o que possibilita que o que for preciso ser dito seja feito com suavidade e doçura. Mesmo ospossível ter e manter a calma, o que possibilita que o que for preciso ser dito seja feito com suavidade e doçura. Mesmo os
pais que se identificam como “muito chatos” com os filhos ou bem rigorosos na educação que praticam podem manifestarpais que se identificam como “muito chatos” com os filhos ou bem rigorosos na educação que praticam podem manifestar
ternura em seuternura em seus ats at os.os.
  As As reclamações sobre os reclamações sobre os estilos dos relacionamentos nesse estilos dos relacionamentos nesse mundo são tantasmundo são tantas , , que que muitos pais tentam proteger seusmuitos pais tentam proteger seus

filhos, colocando-os em verdadeiras “redomas” que, no entanto, se arrebentam quando os filhos chegam à adolescência.filhos, colocando-os em verdadeiras “redomas” que, no entanto, se arrebentam quando os filhos chegam à adolescência.
Talvez seja mais efetivo se esforçarem, com o uso e o ensinamento das virtudes – hoje, da doçura em especial – para queTalvez seja mais efetivo se esforçarem, com o uso e o ensinamento das virtudes – hoje, da doçura em especial – para que
essa realidade mude.essa realidade mude.

 Adaptado de ht tp://www1.folha.uol.com.br/colunas/roselysayao/2015/02/1590810-

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta quanto tiva correta quanto à acentuaçà acentuação dão dos pos paresares..

282  Q614681  Português Interpretação de Textos

Por que algumas pessoas poderosas aPor que algumas pessoas poderosas a gem comgem como tiranos?o tiranos?
 

 Ana Carolina Pra Ana Carolina Pra dodo
Nos anos 70, o psicólogo Philip Zimbardo queria entender por que as prisões são tão violentas. Então, ele decidiu criar umaNos anos 70, o psicólogo Philip Zimbardo queria entender por que as prisões são tão violentas. Então, ele decidiu criar uma
prisão artificial no porão da Universidade de Stanford. Os voluntários do experimento foram divididos entre prisioneirosprisão artificial no porão da Universidade de Stanford. Os voluntários do experimento foram divididos entre prisioneiros
e guardas e deveriam cumprir esses papéis por duas semanas. Porém as condições ali ficaram tão tensas que foi necessárioe guardas e deveriam cumprir esses papéis por duas semanas. Porém as condições ali ficaram tão tensas que foi necessário
acabar com tudo em apenas seis dias. Logo no começo, as pessoas que assumiram o papel de guarda se tornaramacabar com tudo em apenas seis dias. Logo no começo, as pessoas que assumiram o papel de guarda se tornaram
extremamente sádicas e autoritárias, impondo castigos como privação de sono e comida. Os “prisioneiros" responderamextremamente sádicas e autoritárias, impondo castigos como privação de sono e comida. Os “prisioneiros" responderam
fazendo rebeliões. Esse é um ótimo (e macabro) exemplo de como o poder pode corromper as pessoas. E nós sabemos que,fazendo rebeliões. Esse é um ótimo (e macabro) exemplo de como o poder pode corromper as pessoas. E nós sabemos que,
na vida real, muita gente poderosa faz coisa parecida – ou pior.na vida real, muita gente poderosa faz coisa parecida – ou pior.

BETA



 

a)  prisões violentas.

b)  voluntários do experimento.

c)  prisioneiros e guardas.

d)  condições tensas.

e)  tiranos.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Assistente
 Administrativo

a)  afirmação.

b)  lugar.

c)  intensidade.

d)  tempo.

e)  negação.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Assistente
 Administrativo

a)  o experimento realizado pelo psicólogo Zimbardo, em 1970, serviu como exemplo de como o
poder pode corromper as pessoas.

Os pesquisadores das Universidades de Stanford, do Sul da Califórnia e de NorthwesternOs pesquisadores das Universidades de Stanford, do Sul da Califórnia e de Northwestern fizeram um estudo , a  , a ser ser publicadopublicado
no Journal of Experimental Social Psychology, para entender melhor por que esse tipo de coisa acontece. E descobriram queno Journal of Experimental Social Psychology, para entender melhor por que esse tipo de coisa acontece. E descobriram que
o problema está na combinação de poder e baixo status. No experimento, os autores simularam atividades de umao problema está na combinação de poder e baixo status. No experimento, os autores simularam atividades de uma
empresa e dividiram os voluntários aleatoriamente em papéis de chefes e subordinados, variando em status e poder. Emempresa e dividiram os voluntários aleatoriamente em papéis de chefes e subordinados, variando em status e poder. Em
seguida, esses indivíduos puderam selecionar tarefas em uma lista de 10 para os outros executarem. O resultadoseguida, esses indivíduos puderam selecionar tarefas em uma lista de 10 para os outros executarem. O resultado
mostrou que as pessoas com papeis de maior poder e menor status escolheram atividades mais humilhante para os seusmostrou que as pessoas com papeis de maior poder e menor status escolheram atividades mais humilhante para os seus
parceiros (por exemplo, latir como um cão três vezes) do que os de qualquer outra combinação.parceiros (por exemplo, latir como um cão três vezes) do que os de qualquer outra combinação.
Os pesquisadores chegaram à conclusão de que, quando as pessoas recebem um papel que lhes dá poder, mas não têm oOs pesquisadores chegaram à conclusão de que, quando as pessoas recebem um papel que lhes dá poder, mas não têm o
respeito que normalmente o acompanha, podem acabar se empenhando em comportamentos degradantes. Elas se sentemrespeito que normalmente o acompanha, podem acabar se empenhando em comportamentos degradantes. Elas se sentem
mal em estar numa posição de baixo status e acabam usando sua autoridade humilhando outros para se sentir melhor. Émal em estar numa posição de baixo status e acabam usando sua autoridade humilhando outros para se sentir melhor. É
tipo o que acontece com aquele chefe tirano que ninguém respeita e todo mundo odeia.tipo o que acontece com aquele chefe tirano que ninguém respeita e todo mundo odeia.
Isso pode ter contribuído para os abusos cometidos por militares em prisões, bem como no experimento de Zimbardo nosIsso pode ter contribuído para os abusos cometidos por militares em prisões, bem como no experimento de Zimbardo nos
anos 70. Em ambos os casos, os guardas têm o poder, mas falta-lhes o respeito e admiração dos outros. “Nossasanos 70. Em ambos os casos, os guardas têm o poder, mas falta-lhes o respeito e admiração dos outros. “Nossas
descobertas indicam que a experiência de ter poder sem status, seja como membro das forças armadas ou como umdescobertas indicam que a experiência de ter poder sem status, seja como membro das forças armadas ou como um
estudante universitário que participa de um experimento, pode ser um catalisador para comportamentos degradantes queestudante universitário que participa de um experimento, pode ser um catalisador para comportamentos degradantes que
podem destruir relacionamentos e impedir a cooperação", diz o estudo.podem destruir relacionamentos e impedir a cooperação", diz o estudo.
Os pesquisadores de Standford e Northwestern reconheceram, porém, que há outros fatores envolvidos. Só porque umaOs pesquisadores de Standford e Northwestern reconheceram, porém, que há outros fatores envolvidos. Só porque uma

pessoa tem o poder ou está em uma posição de baixo status não significa necessariamente que ela irá maltratar ospessoa tem o poder ou está em uma posição de baixo status não significa necessariamente que ela irá maltratar osoutros. Assim, essa história de que o poder corrompe nem sempre é verdade. Mas uma alternativa encontrada por eles paraoutros. Assim, essa história de que o poder corrompe nem sempre é verdade. Mas uma alternativa encontrada por eles para
evitar abusos é encontrar formas para que todos os indivíduos, independentemente do status de seus papéis, se sintamevitar abusos é encontrar formas para que todos os indivíduos, independentemente do status de seus papéis, se sintam
respeitados e valorizados. “O respeito alivia sentimentos negativos sobre sua posição e os leva a tratar os outros de formarespeitados e valorizados. “O respeito alivia sentimentos negativos sobre sua posição e os leva a tratar os outros de forma
positiva", diz o estudo. Também é importante haver oportunidades para o crescimento, pois a pessoa tende a melhorar seupositiva", diz o estudo. Também é importante haver oportunidades para o crescimento, pois a pessoa tende a melhorar seu
comportamento e seus sentimentos quando sabe que pode ganhar uma posição melhor no futuro.comportamento e seus sentimentos quando sabe que pode ganhar uma posição melhor no futuro.

 Adaptado de http://super.abril.com.br/blogs/como-pessoas-funcionam/category/sem-categoria/page/17/

Em “... deveriam cumprir esses papéis por duas semanas.", a expressão destacada refere-se aEm “... deveriam cumprir esses papéis por duas semanas.", a expressão destacada refere-se a

283  Q614682  Português Sintaxe

Em “Porém as condições ali ficaram tão tensas que foi necessário acabar com tudo em apenas seisEm “Porém as condições ali ficaram tão tensas que foi necessário acabar com tudo em apenas seis
dias.", o termo destacado expressadias.", o termo destacado expressa

284  Q614683  Português Interpretação de Textos

Em relação ao texto, é correto afirmar queEm relação ao texto, é correto afirmar que



 

b)  o experimento realizado pelo psicólogo Philip Zimbardo, em 1970, obteve tanto sucesso que perdurou
durante seis meses.

c)  no experimento em Stanford e Northwestern comprovou-se que quanto mais status e mais poder a
pessoa tem, mais ela se empenha em humilhar os outros.

d)  no experimento de Zimbardo os participantes se dividiram nos papéis de chefes e subordinados e no
experimento de Standford e Northwestern os papéis eram de guardas e prisioneiros.

e)  os pesquisadores de Standford e Northwestern reconheceram que a combinação de baixo status e
poder é o único fator que contribui para que as pessoas tenham comportamentos degradantes.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Assistente
 Administrativo

a)  a diferença entre os papéis de guarda e prisioneiro no experimento realizado por Philip Zimbardo.

b)  a oposição vivenciada entre os prisioneiros e os guardas dentro da prisão de Stanford.

c)  que o termo trata-se de um estrangeirismo.

d)  a mudança de interlocutor em uma citação direta dentro do texto.

e)  que, no experimento de Philip Zimbardo, os “prisioneiros" não eram de fato prisioneiros, mas pessoas
que estavam simulando esse papel.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Assistente
 Administrativo

a)  concordar com “os pesquisadores".

b)  concordar com “as pessoas".

c)  marcar o tempo verbal no pretérito do indicativo.

d)  atender à regra das paroxítonas.

e)  atender à regência do nome “poder".

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Assistente
 Administrativo

a)  proporção.

b)  conformidade.

285  Q614684  Português Interpretação de Textos

Em “Os “prisioneiros" responderam fazendo rebeliões.", o termo em destaque foi colocado entreEm “Os “prisioneiros" responderam fazendo rebeliões.", o termo em destaque foi colocado entre
aspas para destacaraspas para destacar

286  Q614685  Português Fonologia

Em “Os pesquisadores chegaram à conclusão de que, quando as pessoas recebem um papel queEm “Os pesquisadores chegaram à conclusão de que, quando as pessoas recebem um papel que
lhes dá poder, mas não têm o respeito que normalmente o acompanha...", o termo destacadolhes dá poder, mas não têm o respeito que normalmente o acompanha...", o termo destacado
recebeu acento diferencial pararecebeu acento diferencial para

287  Q614686  Português Sintaxe

Em “... acabam usando sua autoridade humilhando outros para se sentir melhor.", o termoEm “... acabam usando sua autoridade humilhando outros para se sentir melhor.", o termo
destacado expressadestacado expressa



 

c)  finalidade.

d)  concessão.

e)  explicação.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Assistente
 Administrativo

a)  proibidor.

b)  desmotivador.

c)  bloqueador.

d)  moderador.

e)  estimulante.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Assistente
 Administrativo

a)  “Esse é um ótimo (e macabro) exemplo...".

b)  “... gente poderosa faz coisa parecida...".

c)  “... o problema está na combinação...".

d)  “Então, ele decidiu criar uma prisão...".

e)  “Nossas descobertas indicam que a experiência...".

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Assistente
 Administrativo

a)  “necessário".

b)  “criar".

c)  “psicólogo".

d)  “prisioneiros".

e)  “mostrou".

288  Q614687  Português Interpretação de Textos

Em “Nossas descobertas indicam que a experiência de ter poder sem status [...] pode ser umEm “Nossas descobertas indicam que a experiência de ter poder sem status [...] pode ser um
catalisador para comportamentos degradantes...", o termo destacado significacatalisador para comportamentos degradantes...", o termo destacado significa

289  Q614688  Português Morfologia - Verbos

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que o que o verbo destacaverbo destacado do indica tempo indica tempo passapassado.do.

290  Q614689  Português Fonologia

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que a que a palavra aprespalavra apresentada possui entada possui dígrafo.dígrafo.



 

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Assistente
 Administrativo

a)  pronome demonstrativo.

b)  pronome pessoal.

c)  pronome relativo.

d)  pronome possessivo.

e)  pronome indefinido.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Diagnóstico
por Imagem

291  Q614690 Português Morfologia - Pronomes

Em “Nossas descobertas indicam...", o termo destacado é umEm “Nossas descobertas indicam...", o termo destacado é um

292  Q529185  Português Intertextualidade

UneUnesco: mundo precisará mudar consumo para gasco: mundo precisará mudar consumo para ga rantirrantir
  abasabas tecimento tecimento de de águaágua
 20/03/15 20/03/15

  RelRelatório da Oatório da Organização das Nrganização das N ações Uações Unidas para nidas para a Educação, a Educação, a Ca Ciêniência e cia e a Cua Cultura (Ultura (Unesco) nesco) mostra que mostra que há no há no mundomundo
água suficiente para suprir as necessidades de crescimento do consumo, “mas não sem uma mudança dramática no uso,água suficiente para suprir as necessidades de crescimento do consumo, “mas não sem uma mudança dramática no uso,
gerenciamento e compartilhamento". Segundo o documento, a crise global de água é de governança, muito mais do que degerenciamento e compartilhamento". Segundo o documento, a crise global de água é de governança, muito mais do que de
disponibilidade do recurso, e um padrão de consumo mundial sustentável ainda está distante.disponibilidade do recurso, e um padrão de consumo mundial sustentável ainda está distante.
  De De acordo com acordo com a organização, a organização, nas úlnas últimas détimas décadas o consumcadas o consumo de o de água cresceágua cresceu duas u duas vezevezes mais mais do s do que que a população a população ee
a estimativa é que a demanda cresça ainda 55% até 2050. Mantendo os atuais padrões de consumo, em 2030 o mundoa estimativa é que a demanda cresça ainda 55% até 2050. Mantendo os atuais padrões de consumo, em 2030 o mundo
enfrentará um déficit no abastecimento de água de 40%. Os dados estão no R enfrentará um déficit no abastecimento de água de 40%. Os dados estão no R elatório Mundial das Nações Unidas sobre oelatório Mundial das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento de Recursos Hídricos 2015 – Água para um Mundo Sustentável.Desenvolvimento de Recursos Hídricos 2015 – Água para um Mundo Sustentável.
  O reO relatório atribui latório atribui a vários fa vários fatores a possíveatores a possível fall falta de água, ta de água, entre entre eleles, es, a intena intensa urbanização, sa urbanização, as práticas agrícolasas práticas agrícolas
inadequadas e a poluição, que prejudica a oferta de água limpa no mundo. A organização estima que 20% dos aquíferosinadequadas e a poluição, que prejudica a oferta de água limpa no mundo. A organização estima que 20% dos aquíferos
estejam explorados acima de sua capacidade. Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo e abastecem nascentes eestejam explorados acima de sua capacidade. Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo e abastecem nascentes e
rios, são responsáveis atualmente por fornecer água potável à metade da população mundial e é de onde provêm 43% darios, são responsáveis atualmente por fornecer água potável à metade da população mundial e é de onde provêm 43% da
água usada na irrigação.água usada na irrigação.
  Os Os desafios futuros serão mdesafios futuros serão muitos. O uitos. O crescimento da crescimento da populaçãpopulaçã o eo está estimado em stá estimado em 80 80 milhões milhões de de pessoas por ano, compessoas por ano, com
estimativa de chegar a 9,1 bilhões em 2050, sendo 6,3 bilhões em áreas urbanas. A agricultura deverá produzir 60% a maisestimativa de chegar a 9,1 bilhões em 2050, sendo 6,3 bilhões em áreas urbanas. A agricultura deverá produzir 60% a mais
no mundo e 100% a mais nos países em desenvolvimento até 2050. A demanda por água na indústria manufatureira deveráno mundo e 100% a mais nos países em desenvolvimento até 2050. A demanda por água na indústria manufatureira deverá
quadruplicar no período de 2000 a 2050.quadruplicar no período de 2000 a 2050.
  Segundo Segundo a a oficial oficial de de CiênciCiências as NaturaNatura is is da da Unesco Unesco na na Itália, Itália, Angela Angela OrtigaraOrtigara , , integrantintegrante e do do PrograProgra ma ma Mundial Mundial dede

 Avaliação  Avaliação da da Água (Água (cuja cuja sigla sigla em inglês é em inglês é WWAWWAP) e P) e que paque pa rticipou rticipou da da elaboração elaboração do do relatório, relatório, a a intenção intenção do do documento documento éé
alertar os governos para que incentivem o consumo sustentável e evitem uma grave crise de abastecimento no futuro.alertar os governos para que incentivem o consumo sustentável e evitem uma grave crise de abastecimento no futuro.

 “Uma da “Uma da s s questões questões que os que os países países já já estão estão se esforçse esforç ando ando para para melmelhorar horar é a é a governança governança da da água. água. É É importantimportant e melhorar e melhorar aa
transparência nas decisões e também tomar medidas de maneira integrada com os diferentes setores que utilizam a água.transparência nas decisões e também tomar medidas de maneira integrada com os diferentes setores que utilizam a água.

 A populaçã A populaçã o deve sentir que faz o deve sentir que faz partpart e da se da s olução."olução."
  Cada Cada país país enfrenta enfrenta uma uma situaçsituaç ão ão específica. específica. De De maneira maneira geral, geral, a a Unesco Unesco recomenda recomenda mudanças na mudanças na administraadministra çãoção
pública, no investimento em infraestrutura e em educação. “Grande parte dos problemas que os países enfrentam, além depública, no investimento em infraestrutura e em educação. “Grande parte dos problemas que os países enfrentam, além de
passar por governança e infraestrutura, passa por padrões de consumo, que só a longo prazo conseguiremos mudar, e apassar por governança e infraestrutura, passa por padrões de consumo, que só a longo prazo conseguiremos mudar, e a
educação é a ferramenta para isso", diz o coordenador de Ciências Naturais da Unesco no Brasil, Ary Mergulhão.educação é a ferramenta para isso", diz o coordenador de Ciências Naturais da Unesco no Brasil, Ary Mergulhão.
  No No Brasil, Brasil, a preocupação com a a preocupação com a falta de falta de água ganhou destaque com água ganhou destaque com a crise a crise hídrica no hídrica no Sudeste. Sudeste. Antes Antes disso, o disso, o país jápaís já

enfrentava problemas de abastecimento, por exemplo no Nordeste. Ary Mergulhão diz que o Brasil tem reserva de águaenfrentava problemas de abastecimento, por exemplo no Nordeste. Ary Mergulhão diz que o Brasil tem reserva de água
importante, mas deve investir em um diagnóstico para saber como está em termos de política de consumo, atenção àimportante, mas deve investir em um diagnóstico para saber como está em termos de política de consumo, atenção à
população e planejamento. “É um trabalho contínuo. Não quer dizer que o país que tem mais ou menos recursos podepopulação e planejamento. “É um trabalho contínuo. Não quer dizer que o país que tem mais ou menos recursos pode
relaxar. Todos têm que se preocupar com a situação.relaxar. Todos têm que se preocupar com a situação.
  O O relatório será mundialmerelatório será mundialmente lançado hoje nte lançado hoje (20) e(20) em m Nova DNova Délhi, élhi, na Índia, na Índia, antes do Dia antes do Dia Mundial da ÁMundial da Água (22). gua (22). OO
documento foi escrito pelo WWAP e produzido em colaboração com as 31 agências do sistema das Nações Unidas e 37documento foi escrito pelo WWAP e produzido em colaboração com as 31 agências do sistema das Nações Unidas e 37
parceiros internacionais da ONU-Água. A intenção é que a questão hídrica seja um dos Objetivos de Desenvolvimentoparceiros internacionais da ONU-Água. A intenção é que a questão hídrica seja um dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, que vêm sendo discutidos desde 2013, seguindo orientação da Conferência Rio+20 e que deverão nortear asSustentável, que vêm sendo discutidos desde 2013, seguindo orientação da Conferência Rio+20 e que deverão nortear as
atividadeatividades de cooperação s de cooperação internaciinternacional nos próxonal nos próx imos 15 anos.imos 15 anos.

  Texto Texto adaptado adaptado - - FonteFonte: : http://afolhttp://afolhasaocarlos.com.hasaocarlos.com. br/noticibr/noticias/as/
 ver_noticia/5215/controler:noticias ver_noticia/5215/controler:noticias

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa que tiva que trata da temática do trata da temática do textexto.to.



 

a)  Cantareira: uma preocupação mundial, apesar de os níveis de água terem aumentado nos últimos
meses.

b)  Preocupação com a falta de água futura no mundo e mudanças para o consumo sustentável.

c)  Aquecimento global e discussões para a preservação do Meio ambiente.

d)  Falta de água no Nordeste e Sudeste do Brasil.

e)  Educação como chave para um mundo melhor.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Diagnóstico
por Imagem

a)  a preocupação a respeito da crise futura deve ser maior em alguns países, ou seja, nem todos precisam
se preocupar com a situação.

b)  com a produção agrícola crescendo no Brasil todas as crises, principalmente a financeira, diminuem.

c)  a questão hídrica é a que menos preocupa entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pois o
volume de água potável de nossos aquíferos se manterá ainda que a população cresça.

d)  o sistema de irrigação e as práticas agrícolas que temos hoje contribuem para o consumo sustentável
de água.

e)  para o consumo sustentável é preciso haver mudanças na administração pública, no investimento em
infraestrutura e em educação.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Diagnóstico
por Imagem

a)  “...o consumo de água cresceu duas vezes mais do que a população".

b)  “A organização estima que 20% dos aquíferos estejam explorados acima de sua capacidade.".

c)  “Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo e abastecem nascentes e rios, são responsáveis
atualmente por fornecer água potável à metade da população mundial...".

d)  “Ary Mergulhão diz que o Brasil tem reserva de água importante...".

e)  “...a intenção do documento é alertar os governos para que incentivem o consumo sustentável...".

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Diagnóstico
por Imagem

a)  “Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo e abastecem nascentes e rios, são responsáveis
atualmente por fornecer água potável à metade da população mundial”.

293  Q529186  Português Interpretação de Textos

De acordo com o texto, é possível afirmar queDe acordo com o texto, é possível afirmar que

294  Q529187  Português Funções morfossintáticas da palavra QUE

Em “O relatório atribui a vários fatores a possível falta de água, entre eles, a intensa urbanização,Em “O relatório atribui a vários fatores a possível falta de água, entre eles, a intensa urbanização,
as práticas agrícolas inadequadas e a poluição, que prejudica a oferta de água limpa no mundo", oas práticas agrícolas inadequadas e a poluição, que prejudica a oferta de água limpa no mundo", o
termo em destaque tem a função de retomar o termo antecedente, como o “que" emtermo em destaque tem a função de retomar o termo antecedente, como o “que" em

295  Q529188  Português Sintaxe

Em qual das alternativas a seguir seria possível trocar a conjunção “e” em destaque pela conjunçãoEm qual das alternativas a seguir seria possível trocar a conjunção “e” em destaque pela conjunção
 “mas” e,  “mas” e, dessa forma, dessa forma, dar ênfase à ação dar ênfase à ação da oda oraçração oão o u termo u termo subsequesubsequente?nte?



 

b)  “...entre eles, a intensa urbanização, as práticas agrícolas inadequadas e a poluição, que prejudica a
oferta de água limpa no mundo”.

c)  “...há no mundo água suficiente para suprir as necessidades de crescimento do consumo, ‘mas não
sem uma mudança dramática no uso, gerenciamento e compartilhamento’”.

d)  “É importante melhorar a transparência nas decisões e também tomar medidas de maneira integrada
com os diferentes setores que utilizam a água.”.

e)  “Relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)...”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Diagnóstico
por Imagem

a)  Mudança dramática.

b)  Grave crise.

c)  Últimas décadas.

d)  Água potável.

e)  Crescimento da população.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Diagnóstico

por Imagem

a)  São verbos conjugados no tempo presente do indicativo e se encontram no plural para concordar com
 “Os aquíferos”.

b)  Os verbos “concentram” e “abastecem” se encontram no pretérito do indicativo e têm,
respectivamente, os seguintes sujeitos pospostos: água, nascentes e rios.

c)  O verbo “são” se encontra no plural para concordar com o sujeito “nascentes e rios”.

d)  O verbo “são” tem como objeto direto o que segue: “responsáveis atualmente por fornecer água
potável à metade da população mundial”.

e)  São verbos conjugados no presente do subjuntivo e remetem ao sujeito “água potável”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Diagnóstico
por Imagem

a)  Prazo.

b)  Crescimento.

296  Q529189  Português Morfologia

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa cuja palavra ou tiva cuja palavra ou expreexpressãssão o em dem destaestaque NÃO tem que NÃO tem a função a função de caracde caracterizaterizar or o
termo que o acompanha.termo que o acompanha.

297  Q529191  Português Sintaxe

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta quanto tiva correta quanto ao ao que se afique se afirma a rma a resrespeito peito das palavras em destaque nodas palavras em destaque no
excerto a seguir.excerto a seguir.

 “Os aquíferos, q “Os aquíferos, que concentram água no ue concentram água no subterrsubterrâneo e âneo e abastabasteceecem m nascnascentes e rios, entes e rios, são responsávesão responsáveisis
atualmente por fornecer água potável à metade da população mundial...”.atualmente por fornecer água potável à metade da população mundial...”.

298  Q529192  Português Fonologia

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?



 

c)  Grande.

d)  Ferramenta.

e)  Questões.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Diagnóstico
por Imagem

a)  “O relatório será mundialmente lançado hoje (20) em Nova Délhi, na Índia, antes do Dia Mundial da
 Água (22)”.

b)  “O relatório atribui a vários fatores a possível falta de água, entre eles, a intensa urbanização, as
práticas agrícolas inadequadas e a poluição”.

c)  “No Brasil, a preocupação com a falta de água ganhou destaque com a crise hídrica no Sudeste”.

d)  “Ary Mergulhão diz que o Brasil tem reserva de água importante”.

e)  “Os desafios futuros serão muitos”.

 Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico - Diagnóstico
por Imagem

a)  finalidade

b)  conclusão.

c)  contraste.

d)  adição.

e)  justificativa.

299  Q529193  Português Sintaxe

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa que tiva que apresapresenta Período enta Período CompoComposto.sto.

300  Q529194  Português Morfologia

Em “...(Unesco) mostra que há no mundo água suficiente para suprir as necessidades deEm “...(Unesco) mostra que há no mundo água suficiente para suprir as necessidades decrescimento do consumo, ‘mas não sem uma mudança dramática no uso...’”, o termo em destaquecrescimento do consumo, ‘mas não sem uma mudança dramática no uso...’”, o termo em destaque
expressaexpressa

Respostas 281: 282: 283: 284: 285: 286: 287: 288: 289: 290: 291: 292: 293:

294: 295: 296: 297: 298: 299: 300:

←  1 2 … 11 12 13 14 15 16 17 18 19 … 39
40 →



 

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de
Contabilidade

a)  todas as pessoas que morrem, até os insuportáveis, têm uma passagem garantida para o céu, pelas
diversas qualidades que demonstraram em vida.

b)  depois de mortas, todas as pessoas se tornam iguais e por isso são reconhecidas pelos seus defeitos e
suas qualidades.

c)  quem está vivo costuma isentar os mortos, até aqueles que foram insuportáveis, de seus defeitos,
lembrando-se deles apenas pelas qualidades, até as que não tinham.

d)  após a morte, os insuportáveis regeneram-se e tornam- se pessoas melhores, embora mantenham os
seus defeitos.

e)  o céu é destino certo para todos depois da morte, portanto é desnecessário salientar os defeitos de
quem morreu, focando apenas suas qualidades.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de
Contabilidade

301  Q494333  Português Interpretação de Textos

O fascínio do bom humor O que a obra de Sérgio Rodrigues nos ensina sobre bem viverO fascínio do bom humor O que a obra de Sérgio Rodrigues nos ensina sobre bem viver

FLÁVIA YURI OSHIMA

O bom humor talvez seja um dos mais democráticos estados de espírito. Ele não exige fatos nem um ponto de vista determinado para existir.
Não é preciso ser otimista, nem mesmo ouvir boas notícias, para ter bom humor. Claro que coisas boas e um estado de espírito positivo são
terreno fértil para ele. Mas o bom humor é uma entidade independente, que pode ser preservada na adversidade e nos ânimos mais
soturnos. O alemão Arthur Schopenhauer, conhecido como o mais pessimista dos flósofos, dizia que o bom humor é a única característica
divina que o homem possui. Ele não tem relação com ser extrovertido e não obriga ninguém a dar risadas. Pode residir num espírito sereno,
compenetrado. O bom humor está disponível a todos e em qualquer situação.

Junto com o espanto e a saudade, a partida de uma amiga querida e de um ídolo me fzeram pensar no bom humor esta semana. Não é

preciso mencionar o quanto estar em volta de pessoas bem humoradas faz bem para o espírito. Quem é vivo e circula entre humanos sabe
disso. O flósofo francês Émile-Auguste Chartier escreveu que o bom humor é um ato de generosidade: dá mais do que recebe. Discordo dele.

 Acho que os bem humorados recebem tanto quanto dão, dos out ros e deles mesmo. Para mim, é uma espécie de carinho consigo mesmo. Já
tenho tantos pepinos, para que o peso de ter de aguentar meu próprio mau hum or? Estou tão cansada, para que ter de carregar ainda esse
espírito rabugento? A vida é tão curta, as pessoas são tão frágeis, estamos todos no mesmo barco, de que adianta tanto mau humor? Falar é
mais fácil que fazer. Por isso, é tão admirável conhecer pessoas que fazem do bom humor um jeito de encarar a vida, independentemente de
como ela se apresente. É digno de menção.

Giovanna tinha 36 anos. Lutava contra um câncer na cabeça há dois. Era jornalista. Ela nos deixou no domingo, dia 31 de agosto. Era minha
amiga. Sérgio Rodrigues tinha 87 anos. Perdeu a luta contra um câncer de próstata. Era arquiteto e design. Morreu segunda-feira, dia 1º de
setembro. Era um ídolo para mim. Os dois não se conheciam. Mas o bom humor de ambos os tornava parecidos. Passariam por avô e neta ou
pai e flha, sem estranhamento.

 A morte tem o poder de dar salvo conduto até para os mais insuportáveis, que ganham qualidades variadas depois da partida. Não é o caso
desses dois. A gentileza e o bom humor de Giovana sempre foram um ponto fora da curva entre as dezenas de estudantes de comunicação
chatonildos da faculdade - me incluo entre eles. A obra de Sérgio Rodrigues fala por si. Mesmo que você não goste de seu estilo, é difícil não
esboçar um sorriso ao ver o resultado do seu trabalho. É leve, elegante, criativo e bem humorado. Sérgio Rodrigues tem peças nos acervos
do Museu de Arte Moderna, em Nova York, nos museus de Estocolmo, na Suécia, e de Munique, na Bavária (Alemanha). É tido como o mestre
do design mobiliário, e tem também casas e brinquedos entre suas obras.

 Acho que cultivar o bom humor em situações extremas é uma forma de vitória. Sérgio conseguiu espalhar pelo mundo seu bom ânimo naspeças que criou, perpetuando-o. Giovana e a medicina não tinham mais recursos para combater aquela coisa que crescia em seu cérebro,
mas ela o venceu, da maneira que pôde, com seu bom humor até o fm. O céu fcou mais leve com a chegada dos dois. Talvez até chova.

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/Flavia-Yuri-Oshima/noti- cia/2014/09/o-fascinio-do-bbom-humorb.html

Em “A morte tem o poder de dar salvo conduto até para os mais insuportáveis, que ganham qualidades variadas
depois da partida.”, é possível inferir que a autora acredita que

302  Q494334  Português Interpretação de Textos

Em “Lutava contra um câncer na cabeça há dois.”, ocorre a omissão de dois termos da oração. Essa omissão, que
é uma fgura de estilo, denomina-se

BETA



 

a)  metáfora.

b)  elipse.

c)  comparação.

d)  hipérbole

e)  eufemismo.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de
Contabilidade

a)  modo

b)  exclusão.

c)  intensidade.

d)  dúvida

e)  inclusão.

 Ano: 2015 Banca: AOCP
 Órgão: EBSERHProva: Técnico de

Contabilidade

a)  o termo “pepinos” está utilizado, no período, em seu sentido literal.

b)  o sujeito da oração está explícito, sendo, portanto, considerado um sujeito simples.

c)  o verbo “tenho” está conjugado no pretérito perfeito do indicativo.

d)  o termo “pepinos” tem o mesmo signifcado de “problemas”.

e)  o termo “meu” é um pronome demonstrativo.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de
Contabilidade

a)  melancólicos

b)  distraídos.

c)  retraídos.

d)  imponentes.

303  Q494335  Português

Em “É tido como o mestre do design mobiliário, e tem também casas e brinquedos entre suas obras.”, o termo
destacado expressa

304  Q494336  Português

Em “Já tenho tantos pepinos, para que o peso de ter de aguentar meu próprio mau humor?”, é correto afrmar que

305  Q494337  Português Interpretação de Textos

Em “Mas o bom humor é uma entidade independente, que pode ser preservada na adversidade e nos ânimos mais
soturnos.", o termo destacado significa



 

e)  dispostos.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de
Contabilidade

a)  comparação.

b)  causa.

c)  conformidade.

d)  concessão.

e)  condição.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de
Contabilidade

a)  separar oração coordenada assindética.

b)  separar adjunto adverbial antecipado.

c)  separar elementos que exercem a mesma função sintática.

d)  isolar aposto.

e)  isolar vocativo.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de
Contabilidade

a)  “Ele não exige fatos...".

b)  “Era um ídolo para mim.".

c)  “Discordo dele.".

d)  “... espécie de carinho consigo mesmo.".

e)  “O bom humor está disponível a todos...".

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de
Contabilidade

306  Q494338  Português

Em “Mesmo que você não goste de seu estilo, é difícil não esboçar um sorriso ao ver o resultado do seu
trabalho.”, considerando a estrutura do período, podemos afrmar que a oração destacada expressa

307  Q494339  Português

Em “É leve, elegante, criativo e bem humorado.”, as vírgulas foram utilizadas para

308  Q494340  Português Morfologia - Pronomes

 Assinale a alternativa em que o termo destacado é um pronome indefinido.

309  Q494341  Português Ortografia



 

a)  Extrovertido – extroverção.

b)  Disponível – disponibi lisar.

c)  Determinado – determinassão.

d)  Existir – existência.

e)  Característica – caracterizasão.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Técnico de
Contabilidade

a)  artigo e pronome.

b)  artigo e preposição.

c)  preposição e artigo.

d)  pronome e artigo.

e)  preposição e pronome.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Engenheiro eletricista

 Assinale a alternativa em que as palavras estão grafadas corretamente.

310  Q494342  Português

Em “Mas oo bom humor de ambos osos tornava parecidos.", os termos destacados são, respectivamente,

311  Q494843  Português

 O verão em que aprendi a boiarO verão em que aprendi a boiar
Quando achamos que tudo já aconteceu, novas capacidadesQuando achamos que tudo já aconteceu, novas capacidades

  fazem fazem de de nós nós pessoas pessoas diferentes diferentes do do que que éramoséramos

IVAN MARTINSIVAN MARTINS

 Sei que a palavra da moda é precocidade, mas eu acredito em conquistas tardias. Elas têm na minha vida um gosto especial.
 Quando aprendi a guiar, aos 34 anos, tudo se transformou. De repente, ganhei mobilidade e autonomia. A cidade, minha cidade,
mudou de tamanho e de fisionomia. Descer a Avenida Rebouças num táxi, de madrugada, era diferente - e pior - do que descer a mesma
avenida com as mãos ao volante, ouvindo rock and roll no rádio. Pegar a estrada com os filhos pequenos revelou-se uma delícia insuspeitada.
 Talvez porque eu tenha começado tarde, guiar me parece, ainda hoje, uma experiência incomum. É um ato que, mesmo repet ido de
forma diária, nunca se banalizou inteiramente.
 Na véspera do Ano Novo, em Ubatuba, eu fiz outra descoberta temporã.
 Depois de décadas de tentativas inúteis e frustrantes, num final de tarde ensolarado eu conquistei o dom da flutuação. Nas águas
cálidas e translúcidas da praia Brava, sob o olhar risonho da minha mulher, finalmente consegui boiar.
 Não riam, por favor. Vocês que fazem isso desde os oito anos, vocês que já enjoaram da ausência de peso e esforço, vocês que não
mais se surpreendem com a sensação de balançar ao ritmo da água - sinto dizer, mas vocês se esqueceram de como tudo isso é bom.

 Nadar é uma forma de sobrepujar a água e impor-se a ela. Boiar é fazer parte dela - assim como do sol e das montanhas ao redor,
dos sons que chegam filtrados ao ouvido submerso, do vento que ergue a onda e lança água em nosso rosto. Boiar é ser feliz sem fazer força,
e isso, curiosamente, não é fácil.
 Essa experiência me sugeriu algumas considerações sobre a vida em geral.
 Uma delas, óbvia, é que a gente nunca para de aprender ou de avançar. Intelectualmente e emocionalmente, de um jeito prático ou
subjetivo, estamos sempre incorporando novidades que nos transformam. Somos geneticamente elaborados para lidar com o novo, mas não
só. Também somos profundamente modificados por ele. A cada momento da vida, quando achamos que tudo já aconteceu, novas
capacidades irrompem e fazem de nós uma pessoa diferente do que éramos. Uma pessoa capaz de boiar é diferente daquelas que afundam
como pedras.
 Suspeito que isso tenha importância também para os relacionamentos.
 Se a gente não congela ou enferruja - e tem gente que já está assim aos 30 anos - nosso repertório íntimo tende a se ampliar, a cada
ano que passa e a cada nova relação. Penso em aprender a escutar e a falar, em olhar o outro, em tocar o corpo do outro com propriedade e
deixar-se tocar sem susto. Penso em conter a nossa própria frustração e a nossa fúria, em permitir que o parceiro floresça, em dar atenção
aos detalhes dele. Penso, sobretudo, em conquistar, aos poucos, a ansiedade e insegurança que nos bloqueiam o caminho do prazer, não
apenas no sentido sexual. Penso em estar mais tranquilo na companhia do outro e de si mesmo, no mundo.
 Assim como boiar, essas coisas são simples, mas precisam ser aprendidas.



 

a)  Para o autor do texto, somos seres que têm a capacidade de lidar com o novo, além de sermos
modificados profundamente por ele.

b)  A diferença entre o “nadar" e o “boiar" está no fato de que, na primeira ação, você se deixa ser levado
pela “águas" e, na segunda, você comanda e controla a situação.

c)  O autor demonstra prazer e satisfação em suas conquistas tardias.

d)  Durante o texto, o autor compara o estar em uma relação verdadeira ao estar nas águas do mar.

e)  O autor associa o fato de aprender a dirigir ao ganho de mobilidade e autonomia.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Engenheiro eletricista

a)  é um substantivo e, no texto, tem o significado de “surpreendente".

b)  é um adjetivo e, no texto, tem o significado de “previsível".

c)  é um substantivo e, no texto, tem o significado de “pressentido"

d)  é um adjetivo e, no texto, tem o significado de “inesperado".

e)  é um advérbio e, no texto, tem o significado de “previsto"

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Engenheiro eletricista

a)  complemento nominal.

b)  objeto direto

c)  sujeito.

d)  objeto indireto.

 Estar no interior de uma relação verdadeira é como estar na água do mar. Às vezes você nada, outras vezes você boia, de vez em
quando, morto de medo, sente que pode afundar. É uma experiência que exige, ao mesmo tempo, relaxamento e atenção, e nem sempre
essas coisas se combinam. Se a gente se põe muito tenso e cerebral, a relação perde a espontaneidade. Afunda. Mas, largada apenas ao
sabor das ondas, sem atenção ao equilíbrio, a relação também naufraga. Há uma ciência sem cálculos que tem de ser assimilada a cada novo
amor, por cada um de nós. Ela fornece a combinação exata de atenção e relaxamento que permite boiar. Quer dizer, viver de forma relaxada
e consciente um grande amor.
 Na minha experiência, esse aprendizado não se fez rapidamente. Demorou anos e ainda se faz. Talvez porque eu seja homem, talvez
porque seja obtuso para as coisas do afeto. Provavelmente, porque sofro das limitações emocionais que muitos sofrem e que tornam as
relações afetivas mais tensas e trabalhosas do que deveriam ser. Sabemos nadar, mas nos custa relaxar e ser felizes nas águas do amor e do
sexo. Nos custa boiar.
 A boa notícia, que eu redescobri na praia, é que tudo se aprende, mesmo as coisas simples que pareciam impossíveis.
 Enquanto se está vivo e relação existe, há chance de melhorar. Mesmo se ela acabou, é certo que haverá outra no futuro, no qual
faremos melhor: com mais calma, com mais prazer, com mais intensidade e menos medo.
 O verão, afinal, está apenas começando. Todos os dias se pode tentar boiar.

 http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martin...http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martin...  
verao-em-que-aprendi-boiar.html

De acordo com o texto, assinale a alternativa INCORRETADe acordo com o texto, assinale a alternativa INCORRETA.

312  Q494844  Português

Em relação à expressão “delícia insuspeitada", quanto ao termo destacado, é correto afrmar queEm relação à expressão “delícia insuspeitada", quanto ao termo destacado, é correto afrmar que

313  Q494845  Português

No período “Pegar a estrada com os filhos pequenos revelou-se uma delícia insuspeitada.", a oração em destaque
tem função de



 

e)  aposto.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Engenheiro eletricista

a)  haver sempre tempo para aprender, para tentar relaxar e ser feliz nas águas do amor, agindo com mais
calma, com mais prazer, com mais intensidade e menos medo.

b)  ser necessário agir com mais cautela nos relacionamentos amorosos para que eles não se desfaçam.

c)  haver sempre tempo para aprender a ser mais criterioso com seus relacionamentos, a fim de que eles
sejam vividos intensamente.

d)  haver sempre tempo para aprender coisas novas, inclusive agir com o raciocínio nas relações
amorosas.

e)  ser necessário aprender nos relacionamentos, porém sempre estando alerta para aquilo de ruim que
pode acontecer.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Engenheiro eletricista

a)  Atenção – atenciozo.

b)  Aprender – aprendizajem.

c)  Simples – simplissidade.

d)  Fúria – furiozo.

e)  Sensação – sensacional.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Engenheiro eletricista

a)

 condição.

b)  causa.

c)  comparação.

d)  conformidade.

e)  proporção.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Engenheiro eletricista

314  Q494846  Português

De acordo com o texto, quando o autor afirma que “Todos os dias se pode tentar boiar.”, ele refere-se ao fato de

315  Q494847  Português

 Assinale a alternativa correta em relação à ortografa dos pares.

316  Q494848  Português

Em “Se a gente se põe muito tenso e cerebral, a relação perde a espontaneidade.”, considerando a estrutura do
período, podemos afirmar que a relação estabelecida entre as orações expressa

317  Q494849  Português Interpretação de Textos



 

a)  sinédoque e hipérbole.

b)  onomatopeia e hipérbole.

c)  comparação e metáfora.

d)  anacoluto e silepse.

e)  hipérbole e comparação.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Engenheiro eletricista

a)  o termo “geneticamente” é um advérbio de intensidade.

b)  o sujeito está elíptico.

c)  o verbo “somos” está conjugado no tempo pretérito.

d)  o termo “novo” é um adjetivo.

e)  o conectivo “mas” expressa adição.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Engenheiro eletricista

a)  portanto.

b)  pois.

c)  assim.

d)  porém.

e)  logo.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

Em “Estar no interior de uma relação verdadeira é como estar na água do mar. Às vezes você nada, outras vezes
você bóia...”, existem duas figuras de linguagem. São elas:

318  Q494851  Português

Em “Somos geneticamente elaborados para lidar com o novo, mas não só.”, é correto afirmar que

319  Q494852  Português

No período “... essas coisas são simples,masmas precisam ser aprendidas.”, o termo destacado pode ser substituído,
sem que ocorra prejuízo sintático ou semântico, por

320  Q495996  Português

 Coisas de que só eu gostoCoisas de que só eu gosto
  Aquilo Aquilo que que a a gente gente ama ama nos nos definedefine. . Quem Quem a a gente gente ama ama nosnos

distingue.distingue.
  IVAN IVAN MARTINSMARTINS

  Na lNa lanchonete Reanchonete Real, al, perto de perto de casacasa , , preparaprepara -se -se um fum filé ilé com ecom ervilhas que rvilhas que me me faz felifaz feliz há mais z há mais de umde uma década. Mas notoa década. Mas noto
que o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como seque o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como se
perguntasse: “Filé com quê?". Então repito: “Filé com ervilhas". E mostro com o dedo: “Aqui, está no cardápio". O pessoal daperguntasse: “Filé com quê?". Então repito: “Filé com ervilhas". E mostro com o dedo: “Aqui, está no cardápio". O pessoal da
cozinha ainda lembra como se prepara o meu prato favorito, pelo menos.cozinha ainda lembra como se prepara o meu prato favorito, pelo menos.
  Esse fiEsse filé lé está na está na categorcategoria das ia das coisas de coisas de que que só esó eu u gostgosto. o. Ou Ou quase. quase. É como É como TropTropas estelares, as estelares, um um filme filme de de ficçãoficção



 

a)  o autor acredita que o gostar que nos define não está ligado à projeção da imagem do ser que
amamos, mas às suas características mais íntimas.

b)
 o autor compara os amores impossíveis da adolescência aos amores dos filmes.

c)  o autor acredita que amar a singularidade da pessoa com a qual nos relacionamos é o que nos torna
igual às outras pessoas.

d)  o autor compara o gostar de Gisele Bündchen ao gostar de um filme de grande sucesso ou de um
Best-seller.

e)  o autor acredita que algumas coisas peculiares das quais ele gosta o definem como ser único.

científica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, desdecientífica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, desde
então, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás deentão, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de
O último tango em Paris e Texas, duas obras primas. O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre companhiaO último tango em Paris e Texas, duas obras primas. O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre companhia
eu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis, como os do filme.Ao pensar no filé e noeu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis, como os do filme.Ao pensar no filé e no
filme, assim como nos livros de Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há peculiaridades de gosto quefilme, assim como nos livros de Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há peculiaridades de gosto que
definem quem sou. Ou quem você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, e isso não as distingue. Mas cada umdefinem quem sou. Ou quem você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, e isso não as distingue. Mas cada um
tem preferências únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no meio da multidão.tem preferências únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no meio da multidão.
  Entre aquilo que Entre aquilo que mais nos distingue emais nos distingue está a pessoa de quem stá a pessoa de quem gostgostamos e amos e com quem com quem dividimos a dividimos a vida. Ela vida. Ela é é única em única em seusseus
defeitos e qualidades, na beleza ou na falta de atrativos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou a mesmadefeitos e qualidades, na beleza ou na falta de atrativos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou a mesma
combinação de gestos. Entre bilhões de pessoas no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as lembranças que elacombinação de gestos. Entre bilhões de pessoas no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as lembranças que ela
carrega. Ninguém divide conosco as memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. Esse João, por comum que seja.carrega. Ninguém divide conosco as memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. Esse João, por comum que seja.
Não há ninguém em todo o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade humana nos torna igualmente singular.Não há ninguém em todo o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade humana nos torna igualmente singular.
  Ontem, Ontem, vi vi uma foto de Guma foto de Gisele isele Bündchen deBündchen desfilando em sfilando em Paris, de mParis, de minissaia e botas. Pensei: inissaia e botas. Pensei: “Que “Que linda". Millinda". Milhões devehões devem term ter
pensado a mesma coisa. Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. Gostar de Giselepensado a mesma coisa. Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. Gostar de Gisele
Bündchen talvez defina a vida de muitos.Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de umBündchen talvez defina a vida de muitos.Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um
livro best-seller. Algo que se pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo que gostar de Maria ou João.livro best-seller. Algo que se pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo que gostar de Maria ou João.
  O O gostgostar que ar que nos defnos define ine está ligado está ligado às entranhas de às entranhas de alguém, alguém, não à não à imagem imagem que que projetaprojeta . Está ligado a . Está ligado a seus sentimentosseus sentimentos

secretos, não apenas ao que diz e faz em público. Essa conexão existe apenas entre gente de verdade, que se define,secretos, não apenas ao que diz e faz em público. Essa conexão existe apenas entre gente de verdade, que se define,necessariamente, de dentro para fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente fantasia e ilusão. Vale paranecessariamente, de dentro para fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente fantasia e ilusão. Vale para
Gisele ou para a garota mais bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados.Elas não contam como experiênciaGisele ou para a garota mais bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados.Elas não contam como experiência
única.única.
  Aquilo Aquilo que que marca a bimarca a biograogra fia, fia, aquilo que aquilo que nos definos define, ne, é é o que o que nos toca e se nos toca e se deixa tocardeixa tocar. É . É o que o que se mse mistura ao que somos.istura ao que somos.
Pode ser a mulher mais bonita do prédio que, vista de perto, era despretensiosa e divertida. Pode ser a garota com cheiroPode ser a mulher mais bonita do prédio que, vista de perto, era despretensiosa e divertida. Pode ser a garota com cheiro
de cloro, cuja intimidade era tão rica que, anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. O essencial é criarde cloro, cuja intimidade era tão rica que, anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. O essencial é criar
vínculos que durem. Entrar em contato. Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe e pense: “Esse é meuvínculos que durem. Entrar em contato. Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe e pense: “Esse é meu
amor". Que é uma forma de dizer: “Esse é quem sou". Ou será que isso é tão romântico que somente Heathcliff diria aamor". Que é uma forma de dizer: “Esse é quem sou". Ou será que isso é tão romântico que somente Heathcliff diria a
Catherine?Catherine?
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De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar queDe acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que
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 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  todos que frequentam a lanchonete “Real" gostam do filé com ervilhas que o autor gosta.

b)  além do autor, existem outras poucas pessoas que gostam do “filé com ervilhas".

c)  além do autor, muitas outras pessoas gostam do “filé com ervilhas".

d)  ninguém que frequenta a lanchonete gosta do “filé com ervilhas".

e)  somente o autor gosta do “filé com ervilhas".

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  o verbo “Haverá" deveria ser “Haverão" para concordar com “... um milhão de homens, talvez
mulheres, apaixonados por ela".

321  Q495997  Português

 Coisas de que só eu gostoCoisas de que só eu gosto
  Aquilo Aquilo que que a a gente gente ama ama nos nos definedefine. . Quem Quem a a gente gente ama ama nosnos

distingue.distingue.
  IVAN IVAN MARTINSMARTINS

  Na lNa lanchonete Reanchonete Real, al, perto de perto de casacasa , , preparaprepara -se -se um fum filé ilé com ecom ervilhas que rvilhas que me me faz felifaz feliz há mais z há mais de umde uma década. Mas notoa década. Mas noto
que o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como seque o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como se
perguntasse: “Filé com quê?". Então repito: “Filé com ervilhas". E mostro com o dedo: “Aqui, está no cardápio". O pessoal daperguntasse: “Filé com quê?". Então repito: “Filé com ervilhas". E mostro com o dedo: “Aqui, está no cardápio". O pessoal da
cozinha ainda lembra como se prepara o meu prato favorito, pelo menos.cozinha ainda lembra como se prepara o meu prato favorito, pelo menos.
  Esse fiEsse filé lé está na está na categorcategoria das ia das coisas de coisas de que que só esó eu u gostgosto. o. Ou Ou quase. quase. É como É como TropTropas estelares, as estelares, um um filme filme de de ficçãoficção
científica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, desdecientífica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, desde
então, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás deentão, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de

O último tango em Paris e Texas, duas obras primas. O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre companhiaO último tango em Paris e Texas, duas obras primas. O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre companhiaeu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis, como os do filme.Ao pensar no filé e noeu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis, como os do filme.Ao pensar no filé e no
filme, assim como nos livros de Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há peculiaridades de gosto quefilme, assim como nos livros de Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há peculiaridades de gosto que
definem quem sou. Ou quem você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, e isso não as distingue. Mas cada umdefinem quem sou. Ou quem você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, e isso não as distingue. Mas cada um
tem preferências únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no meio da multidão.tem preferências únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no meio da multidão.
  Entre aquilo que Entre aquilo que mais nos distingue emais nos distingue está a pessoa de quem stá a pessoa de quem gostgostamos e amos e com quem com quem dividimos a dividimos a vida. Ela vida. Ela é é única em única em seusseus
defeitos e qualidefeitos e qualidades, na beleza ou na falta de atradades, na beleza ou na falta de atra tivos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou a mesmativos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou a mesma
combinação de gestos. Entre bilhões de pessoas no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as lembranças que elacombinação de gestos. Entre bilhões de pessoas no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as lembranças que ela
carrega. Ninguém divide conosco as memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. Esse João, por comum que seja.carrega. Ninguém divide conosco as memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. Esse João, por comum que seja.
Não há ninguém em todo o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade humana nos torna igualmente singular.Não há ninguém em todo o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade humana nos torna igualmente singular.
  Ontem, Ontem, vi vi uma foto de Guma foto de Gisele isele Bündchen deBündchen desfilando em sfilando em Paris, de mParis, de minissaia e botas. Pensei: inissaia e botas. Pensei: “Que “Que linda". Millinda". Milhões devehões devem term ter
pensado a mesma coisa. Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. Gostar de Giselepensado a mesma coisa. Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. Gostar de Gisele
Bündchen talvez defina a vida de muitos.Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de umBündchen talvez defina a vida de muitos.Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um
livro best-seller. Algo que se pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo que gostar de Maria ou João.livro best-seller. Algo que se pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo que gostar de Maria ou João.
  O O gostgostar que ar que nos defnos define ine está ligado está ligado às entranhas de às entranhas de alguém, alguém, não à não à imagem imagem que que projetaprojeta . Está ligado a . Está ligado a seus sentimentosseus sentimentos
secretos, não apenas ao que diz e faz em público. Essa conexão existe apenas entre gente de verdade, que se define,secretos, não apenas ao que diz e faz em público. Essa conexão existe apenas entre gente de verdade, que se define,
necessariamente, de dentro para fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente fantasia e ilusão. Vale paranecessariamente, de dentro para fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente fantasia e ilusão. Vale para
Gisele ou para a garota mais bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados.Elas não contam como experiênciaGisele ou para a garota mais bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados.Elas não contam como experiência
única.única.
  Aquilo Aquilo que que marca a bimarca a biograogra fia, fia, aquilo que aquilo que nos definos define, ne, é é o que o que nos toca e se nos toca e se deixa tocardeixa tocar. É . É o que o que se mse mistura ao que somos.istura ao que somos.
Pode ser a mulher mais bonita do prédio que, vista de perto, era despretensiosa e divertida. Pode ser a garota com cheiroPode ser a mulher mais bonita do prédio que, vista de perto, era despretensiosa e divertida. Pode ser a garota com cheiro

de cloro, cuja intimidade era tão rica que, anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. O essencial é criarde cloro, cuja intimidade era tão rica que, anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. O essencial é criar
vínculos que durem. Entrar em contato. Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe e pense: “Esse é meuvínculos que durem. Entrar em contato. Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe e pense: “Esse é meu
amor". Que é uma forma de dizer: “Esse é quem sou". Ou será que isso é tão romântico que somente Heathcliff diria aamor". Que é uma forma de dizer: “Esse é quem sou". Ou será que isso é tão romântico que somente Heathcliff diria a
Catherine?Catherine?

 http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martin.../noticia/2014/10/coisas-de- http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martin.../noticia/2014/10/coisas-de-
 que-bso-eu-gostob.html que-bso-eu-gostob.html

Considerando a afirmação “Esse flé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase.", éConsiderando a afirmação “Esse flé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase.", é
possível inferir quepossível inferir que

322  Q495998  Português

Em “Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela.", é corretoEm “Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela.", é correto
afrmar queafrmar que

BETA



 

b)  o verbo “Haverá" está conjugado no futuro do pretérito do indicativo.

c)  o uso do verbo “Haverá" no singular ocorre porque o verbo “haver" é impessoal e, portanto, não
apresenta concordância com o sujeito da oração.

d)  o verbo “Haverá" está acentuado por ser uma proparoxítona.

e)  o verbo “Haverá" tem mais de três silabas, é, portanto, uma palavra polissílaba.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  concessão.

b)  comparação.

c)  causa.

d)  consequência.

e)  conformidade.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  condição.

b)  causa.

c)  concessão.

d)  tempo

e)  proporção.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  porque está inserida em uma locução prepositiva de base feminina.

b)  para atender à regência do verbo “define".

c)  para atender à regência do verbo “estar" que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado".

d)  para atender à regência do verbo “ligar" que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado".

e)  para atender à regência do verbo “gostar" que, na oração, está no infinitivo.

 

323  Q495999  Português

Em “Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livroEm “Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro
bestseller.", o termo destacado é uma conjunção que, no período, expressabestseller.", o termo destacado é uma conjunção que, no período, expressa

324  Q496000  Português

Em “Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de OEm “Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O
último tango em Paris e Texas....", a oração destacada expressaúltimo tango em Paris e Texas....", a oração destacada expressa

325  Q496001  Português Crase

Em “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...", a crase ocorreuEm “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...", a crase ocorreu

326  Q496002  Português



 

 Ano: 2015 Banca: AOCP  rg o: EBSERHProva: En ermeiro

a)  Científica – ciência.

b)  Impossível – impossibilidáde.

c)  Romântica – românce.

d)  Público – publicidáde.

e)  Aparência – aparênte.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  tempo.

b)  intensidade.

c)  modo.

d)  afirmação.

e)  dúvida.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  “... prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz..."

b)  “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém..."

c)  “... ninguém carrega as lembranças que ela carrega."

d)  “Permitir que o outro nos olhe e pense..."

e)  “Ninguém divide conosco as memórias que ela divide."

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Enfermeiro

a)  é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que está antecipado

b)  é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que, independente da posição, deve estar separado por
vírgula.

c)  é facultativa, pois está separando um termo que tem a mesma função do termo posposto a ele.

 Assinale a alternativa corretacorreta quanto à acentuação dos pares.

327  Q496003  Português

Em “Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis...", o termo em destaque expressa

328  Q496004  Português Morfologia - Pronomes

 Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃONÃO é um pronome relativo.

329  Q496005  Português Pontuação

Em “Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris...", a vírgula presente noEm “Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris...", a vírgula presente no
fragmento do textofragmento do texto



 

d)  é obrigatória, pois, no período, separa orações coordenadas assindéticas.

e)  é facultativa, pois separa advérbio de tempo que está antecipado, mas que é de curta extensão.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Analista Administrativo -
Estatística

a)  é um substantivo e, no texto, tem o significado de “surpreendente”.

b)  é um adjetivo e, no texto, tem o significado de “previsível”.

c)  é um substantivo e, no texto, tem o significado de “pressentido”.

d)  é um adjetivo e, no texto, tem o significado de “inesperado”.

330  Q496481  Português

 O verão em que aprendi a boiarO verão em que aprendi a boiar
Quando achamos que tudo já aconteceu, novas capacidadesQuando achamos que tudo já aconteceu, novas capacidades

  fazem fazem de de nós nós pessoas pessoas diferentes diferentes do do que que éramoséramos

IVAN MARTINSIVAN MARTINS

 Sei que a palavra da moda é precocidade, mas eu acredito em conquistas tardias. Elas têm na minha vida um gosto especial.
 Quando aprendi a guiar, aos 34 anos, tudo se transformou. De repente, ganhei mobilidade e autonomia. A cidade, minha cidade,
mudou de tamanho e de fisionomia. Descer a Avenida Rebouças num táxi, de madrugada, era diferente - e pior - do que descer a mesma
avenida com as mãos ao volante, ouvindo rock and roll no rádio. Pegar a estrada com os filhos pequenos revelou-se uma delícia insuspeitada.
 Talvez porque eu tenha começado tarde, guiar me parece, ainda hoje, uma experiência incomum. É um ato que, mesmo repet ido de
forma diária, nunca se banalizou inteiramente.
 Na véspera do Ano Novo, em Ubatuba, eu fiz outra descoberta temporã.
 Depois de décadas de tentativas inúteis e frustrantes, num final de tarde ensolarado eu conquistei o dom da flutuação. Nas águas
cálidas e translúcidas da praia Brava, sob o olhar risonho da minha mulher, finalmente consegui boiar.
 Não riam, por favor. Vocês que fazem isso desde os oito anos, vocês que já enjoaram da ausência de peso e esforço, vocês que não
mais se surpreendem com a sensação de balançar ao ritmo da água - sinto dizer, mas vocês se esqueceram de como tudo isso é bom.
 Nadar é uma forma de sobrepujar a água e impor-se a ela. Boiar é fazer parte dela - assim como do sol e das montanhas ao redor,
dos sons que chegam filtrados ao ouvido submerso, do vento que ergue a onda e lança água em nosso rosto. Boiar é ser feliz sem fazer força,
e isso, curiosamente, não é fácil.
 Essa experiência me sugeriu algumas considerações sobre a vida em geral.
 Uma delas, óbvia, é que a gente nunca para de aprender ou de avançar. Intelectualmente e emocionalmente, de um jeito prático ou
subjetivo, estamos sempre incorporando novidades que nos transformam. Somos geneticamente elaborados para lidar com o novo, mas não
só. Também somos profundamente modificados por ele. A cada momento da vida, quando achamos que tudo já aconteceu, novas
capacidades irrompem e fazem de nós uma pessoa diferente do que éramos. Uma pessoa capaz de boiar é diferente daquelas que afundam
como pedras.
 Suspeito que isso tenha importância também para os relacionamentos.
 Se a gente não congela ou enferruja - e tem gente que já está assim aos 30 anos - nosso repertório íntimo tende a se ampliar, a cada
ano que passa e a cada nova relação. Penso em aprender a escutar e a falar, em olhar o outro, em tocar o corpo do outro com propriedade e
deixar-se tocar sem susto. Penso em conter a nossa própria frustração e a nossa fúria, em permitir que o parceiro floresça, em dar atenção
aos detalhes dele. Penso, sobretudo, em conquistar, aos poucos, a ansiedade e insegurança que nos bloqueiam o caminho do prazer, não
apenas no sentido sexual. Penso em estar mais tranquilo na companhia do outro e de si mesmo, no mundo.
 Assim como boiar, essas coisas são simples, mas precisam ser aprendidas.
 Estar no interior de uma relação verdadeira é como estar na água do mar. Às vezes você nada, outras vezes você boia, de vez em
quando, morto de medo, sente que pode afundar. É uma experiência que exige, ao mesmo tempo, relaxamento e atenção, e nem sempre
essas coisas se combinam. Se a gente se põe muito tenso e cerebral, a relação perde a espontaneidade. Afunda. Mas, largada apenas ao
sabor das ondas, sem atenção ao equilíbrio, a relação também naufraga. Há uma ciência sem cálculos que tem de ser assimilada a cada novo
amor, por cada um de nós. Ela fornece a combinação exata de atenção e relaxamento que permite boiar. Quer dizer, viver de forma relaxada
e consciente um grande amor.
 Na minha experiência, esse aprendizado não se fez rapidamente. Demorou anos e ainda se faz. Talvez porque eu seja homem, talvez
porque seja obtuso para as coisas do afeto. Provavelmente, porque sofro das limitações emocionais que muitos sofrem e que tornam as
relações afetivas mais tensas e trabalhosas do que deveriam ser. Sabemos nadar, mas nos custa relaxar e ser felizes nas águas do amor e do
sexo. Nos custa boiar.
 A boa notícia, que eu redescobri na praia, é que tudo se aprende, mesmo as coisas simples que pareciam impossíveis.
 Enquanto se está vivo e relação existe, há chance de melhorar. Mesmo se ela acabou, é certo que haverá outra no futuro, no qual
faremos melhor: com mais calma, com mais prazer, com mais intensidade e menos medo.
 O verão, afinal, está apenas começando. Todos os dias se pode tentar boiar.

 http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martin...http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martin...  
verao-em-que-aprendi-boiar.html

Em relação à expressão “delícia insuspeitada”, quanto ao termo destacado, é correto afirmar que



 

e)  é um advérbio e, no texto, tem o significado de “previsto”.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Analista Administrativo -
Estatística

a)  haver sempre tempo para aprender, para tentar relaxar e ser feliz nas águas do amor, agindo com mais
calma, com mais prazer, com mais intensidade e menos medo.

b)  ser necessário agir com mais cautela nos relacionamentos amorosos para que eles não se desfaçam

c)  haver sempre tempo para aprender a ser mais criterioso com seus relacionamentos, a fim de que eles
sejam vividos intensamente.

d)  haver sempre tempo para aprender coisas novas, inclusive agir com o raciocínio nas relações
amorosas.

e)  ser necessário aprender nos relacionamentos, porém sempre estando alerta para aquilo de ruim que
pode acontecer.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico cardiologista

a)  Científica – ciência.

b)
 Impossível – impossibilidáde.

c)  Romântica – românce.

d)  Público – publicidáde.

e)  Aparência – aparênte.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico cardiologista

a)  tempo.

b)
 intensidade.

c)  modo.

d)  afirmação.

e)  dúvida.

 Ano: 2015 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Médico cardiologista

331  Q496482  Português

De acordo com o texto, quando o autor afirma que “Todos os dias se pode tentar boiar.”, ele refere-se ao fato de

332  Q498346  Português Fonologia

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta quanto tiva correta quanto à acentuaçà acentuação dão dos pos paresares..

333  Q498347  Português

Em “Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis...", o termo em destaqueEm “Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis...", o termo em destaque
expressaexpressa

334  Q498348  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa em tiva em que o que o termo dtermo destaestacado NÃO é ucado NÃO é um m pronompronome relativo.e relativo.



 

a)  “... prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz..."

b)  “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém..."

c)  “... ninguém carrega as lembranças que ela carrega."

d)  “Permitir que o outro nos olhe e pense..."

e)  “Ninguém divide conosco as memórias que ela divide."

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMSProva: Advogado

a)  especialistas americanos e europeus constataram, por meio de pesquisa, que o diabetes pode impactar
de forma mais negativa na saúde das mulheres do que na dos homens.

b)  o risco de uma pessoa portadora de diabetes sofrer uma doença coronária é menor se ela for do sexo
feminino.

335  Q513747  Português

 Diabetes prejudica mais a saúde cardíaca das mulheresDiabetes prejudica mais a saúde cardíaca das mulheresdo que dos homensdo que dos homens
Revisão de pesquisas concluiu que risco de doença coronáriaRevisão de pesquisas concluiu que risco de doença coronária

entre pessoas diabéticas é 44% maior entre o sexoentre pessoas diabéticas é 44% maior entre o sexo
femininofeminino

  O O diabetes diabetes pode pode impactar de impactar de forma forma mais mais negativa negativa a a saúde saúde das mdas mulheres ulheres do do que que a a dos dos homens. homens. É É o o que que indicam indicam osos
resultados de uma pesquisa conduzida por especialistas europeus e australianos. Segundo o estudo, o risco de que umaresultados de uma pesquisa conduzida por especialistas europeus e australianos. Segundo o estudo, o risco de que uma
pessoa diabética sofra uma doença coronária é 44% maior se ela for do sexo feminino.pessoa diabética sofra uma doença coronária é 44% maior se ela for do sexo feminino.
  A A doença doença coronária coronária ocorre ocorre quando quando o o transporte transporte do do sangue sangue ao ao músculmúsculo o cardíaco cardíaco é é bloquebloqueado ado parcial parcial ouou
completamente devido ao acúmulo de gordura nas paredes das artérias. Alguns fatores de risco para a doença incluemcompletamente devido ao acúmulo de gordura nas paredes das artérias. Alguns fatores de risco para a doença incluem
idade avançada, histórico familiar do mal, tabagismo, má alimentação, sedentarismo e obesidade. Tais fatores de risco sãoidade avançada, histórico familiar do mal, tabagismo, má alimentação, sedentarismo e obesidade. Tais fatores de risco são
muito semelhantes aos do diabetes tipo 2. O diabetes aumenta o risco de doença cardíaca, especialmente entre o sexomuito semelhantes aos do diabetes tipo 2. O diabetes aumenta o risco de doença cardíaca, especialmente entre o sexo
feminino. A chance de mulheres com diabetes desenvolverem doença coronária é 44% mais elevado do que o de homensfeminino. A chance de mulheres com diabetes desenvolverem doença coronária é 44% mais elevado do que o de homens
diabéticos, e três vezes maior em comparação com mulheres livres do diabetes.diabéticos, e três vezes maior em comparação com mulheres livres do diabetes.
  O O novo novo estudo, estudo, conduzido conduzido por por especialistas especialistas da da Austrália, Austrália, Grã-Bretanha Grã-Bretanha e e Holanda, Holanda, ainda ainda concluiu concluiu que que mulheremulheress
diabéticas têm o triplo de chance de sofrer uma doença coronária do que mulheres sem diabetes. Já entre os homens, essediabéticas têm o triplo de chance de sofrer uma doença coronária do que mulheres sem diabetes. Já entre os homens, esse
risco é dobrado.risco é dobrado.
  Os Os resultadresultados os publicados publicados no no periódicoperiódico DiabetologiaDiabetologia se basearam em uma revisão de 64 estudos realizados nas se basearam em uma revisão de 64 estudos realizados nas
últimas cinco décadas com 850 000 pessoas.últimas cinco décadas com 850 000 pessoas.
  Evidências Evidências - - Em Em uma uma pesquisa pesquisa anterior, anterior, essa essa mesma mesma equipe equipe de de pesquisadopesquisado res res mostromostro u u que que mulhemulheres res com com diabetesdiabetes

têm 25% mais chances de sofrer um derrame cerebral do que homens diabéticos. “Juntando os resultados dos nossostêm 25% mais chances de sofrer um derrame cerebral do que homens diabéticos. “Juntando os resultados dos nossos
estudos, temos evidências suficientes de que o diabetes representa um maior risco à saúde cardiovascular das mulheres doestudos, temos evidências suficientes de que o diabetes representa um maior risco à saúde cardiovascular das mulheres do
que dos homens", escreveram os autores no artigo.que dos homens", escreveram os autores no artigo.
  De De acordacordo o com com a a equipe, equipe, não não está está claro claro o o motivo motivo pelo pelo qual qual o o diabetes diabetes é é mais mais perigoso perigoso ao ao coraçcoraç ão ão das mdas mulheres ulheres dodo
que dos homens, mas existem algumas hipóteses. Uma delas é a de que o metabolismo feminino precisa se deteriorar muitoque dos homens, mas existem algumas hipóteses. Uma delas é a de que o metabolismo feminino precisa se deteriorar muito
mais do que o masculino para desencadear o diabetes. Assim, quando diagnosticadas com a doença, as mulheresmais do que o masculino para desencadear o diabetes. Assim, quando diagnosticadas com a doença, as mulheres
apresentam mais fatores de risco à saúde, como excesso de peso.apresentam mais fatores de risco à saúde, como excesso de peso.
  “Se “Se os os nossonosso s s resultadoresultado s s forem forem confirmados, confirmados, saberemos saberemos que que implemimplementar entar intervenções intervenções específcas específcas para para cada cada sexo sexo nono
tratamento do diabetes poderá ter um grande impacto no risco de uma pessoa ter doença coronária", dizem os autores.tratamento do diabetes poderá ter um grande impacto no risco de uma pessoa ter doença coronária", dizem os autores.
  Entre Entre as as formas formas evevitar itar o o diabediabetes tes tipo tipo 2 2 estão:estão:
  Perda Perda da da barrigabarriga
  Um Um dos dos principais principais fatorfatores es de de risco risco para para o o diabetes diabetes tipo tipo 2 2 é é o o acúmulo acúmulo da da gordurgordura a visceral, visceral, ou ou seja, seja, a a gordurgorduraa
acumulada na região abdominal que também se concentra no fígado e entre os intestinos. “Essa gordura obriga o pâncreasacumulada na região abdominal que também se concentra no fígado e entre os intestinos. “Essa gordura obriga o pâncreas
a produzir cada vez mais insulina para que a glicose consiga entrar nas células. Esse excesso estimula uma série dea produzir cada vez mais insulina para que a glicose consiga entrar nas células. Esse excesso estimula uma série de
mudanças no metabolismo, como aumento da pressão arterial e das taxas de colesterol no sangue", explica Carlos Albertomudanças no metabolismo, como aumento da pressão arterial e das taxas de colesterol no sangue", explica Carlos Alberto
Machado, diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Portanto, o ganho de peso pode significar o aumento da gorduraMachado, diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Portanto, o ganho de peso pode significar o aumento da gordura
visceral e, consequentemente, do risco de diabetes tipo 2.visceral e, consequentemente, do risco de diabetes tipo 2.
  Muitos Muitos estudos estudos já já relacionararelacionara m m o o exercício exercício físico físico ao ao menor menor risco risco de de diabetes diabetes tipo tipo 2, 2, assass im im como como outraoutra s s pesquisaspesquisas
mostraram que o sedentarismo pode levar ao desenvolvimento da doença. Em 2002, um estudo clássico sobre diabetes, omostraram que o sedentarismo pode levar ao desenvolvimento da doença. Em 2002, um estudo clássico sobre diabetes, o
Diabetes Prevention Program (DPP), mostrou que uma mudança no estilo de vida é melhor para evitar a doença do queDiabetes Prevention Program (DPP), mostrou que uma mudança no estilo de vida é melhor para evitar a doença do que
medicamentos como a metformina, que reduz a resistência à insulina. Essa mudança no estilo de vida significa 150 minutosmedicamentos como a metformina, que reduz a resistência à insulina. Essa mudança no estilo de vida significa 150 minutos
de atividade física por semana, uma melhora na alimentação e a perda de 7% do peso corporal em seis meses. “Embora ade atividade física por semana, uma melhora na alimentação e a perda de 7% do peso corporal em seis meses. “Embora a
pesquisa tenha sido feita há dez anos, seus resultados foram comprovados pelos estudos que vieram depois", diz Carlospesquisa tenha sido feita há dez anos, seus resultados foram comprovados pelos estudos que vieram depois", diz Carlos

 Albe Alberto rto MachaMacha do, diretor do, diretor da Soda So ciedade Brasileira de Cardiologciedade Brasileira de Cardiologia (SBC).ia (SBC).

 Adapta Adapta do do de de http http httphttp://ve://veja.abril.com.br/noticia/saude/diabetes-prja.abril.com.br/noticia/saude/diabetes-preju-dica-mais-aeju-dica-mais-a -sa-sa ude-cardiaude-cardia ca-daca-da s-mulheres-do-s-mulheres-do-
que-dos-homensque-dos-homens

De acordo com o texto, podemos afirmar queDe acordo com o texto, podemos afirmar que



 

c)  o organismo feminino sofre um processo de deterioração maior que o masculino para desencadear o
diabetes e essa é uma suposição do motivo pelo qual o diabetes seja mais perigoso ao coração das
mulheres do que dos homens.

d)  vários estudos relacionaram a ausência da prática de exercício físico ao menor risco de diabetes tipo 2.

e)  o acúmulo da gordura visceral não é fator de risco para o desenvolvimento da diabetes tipo 2, embora
seja um agravante em relação às doenças coronarianas.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMSProva: Advogado

a)  finalidade.

b)  proporção.

c)  consequência.

d)  comparação.

e)  concessão.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMSProva: Advogado

a)  pronome de tratamento que só tem a função de retomar a expressão “gordura visceral”.

b)  pronome demonstrativo que tem, entre outras, a função de retomar a expressão “gordura visceral”.

c)  pronome demonstrativo que tem por função referir-se a algo que será expresso posteriormente.

d)  pronome possessivo que tem, entre outras, a função de retomar a expressão “gordura visceral”.

e)  pronome possessivo que só tem a função de retomar a expressão “gordura visceral”.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMSProva: Advogado

a)  “... publicados nesta quinta-feira...” (pronome de tratamento).

b)  “... de forma mais negativa...” (advérbio de negação).

c)  “... especialmente entre o sexo feminino.. .” (advérbio de intensidade).

d)  “...são muito semelhantes...” (advérbio de modo).

e)  “... resultados dos nossos estudos...” (pronome possessivo).

336  Q513748  Português

Muitos estudos já relacionaram o exercício físico ao menor risco de diabetes tipo 2, assim comoMuitos estudos já relacionaram o exercício físico ao menor risco de diabetes tipo 2, assim como
outras pesquisas mostraram que o sedentarismo...” A estrutura da segunda oração do períodooutras pesquisas mostraram que o sedentarismo...” A estrutura da segunda oração do período
acima nos permite afirmar que ela estabelece com a oração antecedente uma relação deacima nos permite afirmar que ela estabelece com a oração antecedente uma relação de

337  Q513749  Português

Em “Essa gordura obriga o pâncreas...”, o termo destacado é umEm “Essa gordura obriga o pâncreas...”, o termo destacado é um

338  Q513750  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta quanto tiva correta quanto ao ao que se afique se afirma, entre parênteserma, entre parênteses, das s, das expreexpressões destassões destacadascadas..



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMSProva: Advogado

a)  introduzir uma explicação mais detalhada da expressão que lhe é imediatamente anterior.

b)  introduzir uma retificação de tudo o que foi dito anteriormente.

c)  introduzir uma retificação da expressão que lhe é imediatamente anterior.

d)
 introduzir uma explicação detalhada de tudo o que foi dito anteriormente.

e)  proporcionar uma exclusão de tudo que foi dito anteriormente.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMSProva: Advogado

a)  condição.

b)  conclusão.

c)  finalidade.

d)  concessão.

e)  conformidade.

339  Q513751 Português

 “Um  “Um dos dos principais fatores de principais fatores de risco para o risco para o diabetes tipo diabetes tipo 2 2 é a é a gordura visceral, ou gordura visceral, ou sejseja, a a, a gorduragordura
acumulada na região abdominal que também se concentra no fígado e entre os intestinos. Aacumulada na região abdominal que também se concentra no fígado e entre os intestinos. A
expressão em destaque, no excerto acima, tem a função deexpressão em destaque, no excerto acima, tem a função de

340  Q513752  Português

 “Portanto “Portanto

 

 ,  , o o ganho ganho de pde peso poeso pode signide significar o ficar o aumento daumento da goa gordura viscerrdura visceral e, al e, consequenteconsequentemente, domente, do
risco de diabetes tipo 2.” risco de diabetes tipo 2.” 
O termo destacado no excerto acima expressaO termo destacado no excerto acima expressa

Respostas 321: 322: 323: 324: 325: 326: 327: 328: 329: 330: 331: 332: 333:

334: 335: 336: 337: 338: 339: 340:

←  1 2 … 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 39
40 →



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMSProva: Advogado

a)  tabagismo.

b)  sedentarismo.

c)  diabético.

d)  desencadear.

e)  resistência.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMSProva: Advogado

341  Q513753  Português

 Diabetes prejudica mais a saúde cardíaca das mulheresDiabetes prejudica mais a saúde cardíaca das mulheres
do que dos homensdo que dos homens

Revisão de pesquisas concluiu que risco de doença coronáriaRevisão de pesquisas concluiu que risco de doença coronária
entre pessoas diabéticas é 44% maior entre o sexoentre pessoas diabéticas é 44% maior entre o sexo

femininofeminino

  O O diabetes diabetes pode pode impactar de impactar de forma forma mais mais negativa negativa a a saúde saúde das mdas mulheres ulheres do do que que a a dos dos homens. homens. É É o o que que indicam indicam osos
resultados de uma pesquisa conduzida por especialistas europeus e australianos. Segundo o estudo, o risco de que umaresultados de uma pesquisa conduzida por especialistas europeus e australianos. Segundo o estudo, o risco de que uma
pessoa diabética sofra uma doença coronária é 44% maior se ela for do sexo feminino.pessoa diabética sofra uma doença coronária é 44% maior se ela for do sexo feminino.
  A A doença doença coronária coronária ocorre ocorre quando quando o o transporte transporte do do sangue sangue ao ao músculmúsculo o cardíaco cardíaco é é bloquebloqueado ado parcial parcial ouou
completamente devido ao acúmulo de gordura nas paredes das artérias. Alguns fatores de risco para a doença incluemcompletamente devido ao acúmulo de gordura nas paredes das artérias. Alguns fatores de risco para a doença incluem
idade avançada, histórico familiar do mal, tabagismo, má alimentação, sedentarismo e obesidade. Tais fatores de risco sãoidade avançada, histórico familiar do mal, tabagismo, má alimentação, sedentarismo e obesidade. Tais fatores de risco são

muito semelhantes aos do diabetes tipo 2. O diabetes aumenta o risco de doença cardíaca, especialmente entre o sexomuito semelhantes aos do diabetes tipo 2. O diabetes aumenta o risco de doença cardíaca, especialmente entre o sexofeminino. A chance de mulheres com diabetes desenvolverem doença coronária é 44% mais elevado do que o de homensfeminino. A chance de mulheres com diabetes desenvolverem doença coronária é 44% mais elevado do que o de homens
diabéticos, e três vezes maior em comparação com mulheres livres do diabetes.diabéticos, e três vezes maior em comparação com mulheres livres do diabetes.
  O O novo novo estudo, estudo, conduzido conduzido por por especialistas especialistas da da Austrália, Austrália, Grã-Bretanha Grã-Bretanha e e Holanda, Holanda, ainda ainda concluiu concluiu que que mulheremulheress
diabéticas têm o triplo de chance de sofrer uma doença coronária do que mulheres sem diabetes. Já entre os homens, essediabéticas têm o triplo de chance de sofrer uma doença coronária do que mulheres sem diabetes. Já entre os homens, esse
risco é dobrado.risco é dobrado.
  Os Os resultadresultados os publicados publicados no no periódicoperiódico DiabetologiaDiabetologia se basearam em uma revisão de 64 estudos realizados nas se basearam em uma revisão de 64 estudos realizados nas
últimas cinco décadas com 850 000 pessoas.últimas cinco décadas com 850 000 pessoas.
  Evidências Evidências - - Em Em uma uma pesquisa pesquisa anterior, anterior, essa essa mesma mesma equipe equipe de de pesquisadopesquisado res res mostromostro u u que que mulhemulheres res com com diabetesdiabetes
têm 25% mais chances de sofrer um derrame cerebral do que homens diabéticos. “Juntando os resultados dos nossostêm 25% mais chances de sofrer um derrame cerebral do que homens diabéticos. “Juntando os resultados dos nossos
estudos, temos evidências suficientes de que o diabetes representa um maior risco à saúde cardiovascular das mulheres doestudos, temos evidências suficientes de que o diabetes representa um maior risco à saúde cardiovascular das mulheres do
que dos homens", escreveram os autores no artigo.que dos homens", escreveram os autores no artigo.
  De De acordacordo o com com a a equipe, equipe, não não está está claro claro o o motivo motivo pelo pelo qual qual o o diabetes diabetes é é mais mais perigoso perigoso ao ao coraçcoraç ão ão das mdas mulheres ulheres dodo
que dos homens, mas existem algumas hipóteses. Uma delas é a de que o metabolismo feminino precisa se deteriorar muitoque dos homens, mas existem algumas hipóteses. Uma delas é a de que o metabolismo feminino precisa se deteriorar muito
mais do que o masculino para desencadear o diabetes. Assim, quando diagnosticadas com a doença, as mulheresmais do que o masculino para desencadear o diabetes. Assim, quando diagnosticadas com a doença, as mulheres
apresentam mais fatores de risco à saúde, como excesso de peso.apresentam mais fatores de risco à saúde, como excesso de peso.
  “Se “Se os os nossonosso s s resultadoresultado s s forem forem confirmados, confirmados, saberemos saberemos que que implemimplementar entar intervenções intervenções específcas específcas para para cada cada sexo sexo nono
tratamento do diabetes poderá ter um grande impacto no risco de uma pessoa ter doença coronária", dizem os autores.tratamento do diabetes poderá ter um grande impacto no risco de uma pessoa ter doença coronária", dizem os autores.
  Entre Entre as as formas formas evevitar itar o o diabediabetes tes tipo tipo 2 2 estão:estão:
  Perda Perda da da barrigabarriga
  Um Um dos dos principais principais fatorfatores es de de risco risco para para o o diabetes diabetes tipo tipo 2 2 é é o o acúmulo acúmulo da da gordurgordura a visceral, visceral, ou ou seja, seja, a a gordurgorduraa

acumulada na região abdominal que também se concentra no fígado e entre os intestinos. “Essa gordura obriga o pâncreasacumulada na região abdominal que também se concentra no fígado e entre os intestinos. “Essa gordura obriga o pâncreas
a produzir cada vez mais insulina para que a glicose consiga entrar nas células. Esse excesso estimula uma série dea produzir cada vez mais insulina para que a glicose consiga entrar nas células. Esse excesso estimula uma série de
mudanças no metabolismo, como aumento da pressão arterial e das taxas de colesterol no sangue", explica Carlos Albertomudanças no metabolismo, como aumento da pressão arterial e das taxas de colesterol no sangue", explica Carlos Alberto
Machado, diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Portanto, o ganho de peso pode significar o aumento da gorduraMachado, diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Portanto, o ganho de peso pode significar o aumento da gordura
visceral e, consequentemente, do risco de diabetes tipo 2.visceral e, consequentemente, do risco de diabetes tipo 2.
  Muitos Muitos estudos estudos já já relacionararelacionara m m o o exercício exercício físico físico ao ao menor menor risco risco de de diabetes diabetes tipo tipo 2, 2, assass im im como como outraoutra s s pesquisaspesquisas
mostraram que o sedentarismo pode levar ao desenvolvimento da doença. Em 2002, um estudo clássico sobre diabetes, omostraram que o sedentarismo pode levar ao desenvolvimento da doença. Em 2002, um estudo clássico sobre diabetes, o
Diabetes Prevention Program (DPP), mostrou que uma mudança no estilo de vida é melhor para evitar a doença do queDiabetes Prevention Program (DPP), mostrou que uma mudança no estilo de vida é melhor para evitar a doença do que
medicamentos como a metformina, que reduz a resistência à insulina. Essa mudança no estilo de vida significa 150 minutosmedicamentos como a metformina, que reduz a resistência à insulina. Essa mudança no estilo de vida significa 150 minutos
de atividade física por semana, uma melhora na alimentação e a perda de 7% do peso corporal em seis meses. “Embora ade atividade física por semana, uma melhora na alimentação e a perda de 7% do peso corporal em seis meses. “Embora a
pesquisa tenha sido feita há dez anos, seus resultados foram comprovados pelos estudos que vieram depois", diz Carlospesquisa tenha sido feita há dez anos, seus resultados foram comprovados pelos estudos que vieram depois", diz Carlos

 Albe Alberto rto MachaMacha do, diretor do, diretor da Soda So ciedade Brasileira de Cardiologciedade Brasileira de Cardiologia (SBC).ia (SBC).

 Adapta Adapta do do de de http http httphttp://ve://veja.abril.com.br/noticia/saude/diabetes-prja.abril.com.br/noticia/saude/diabetes-preju-dica-mais-aeju-dica-mais-a -sa-sa ude-cardiaude-cardia ca-daca-da s-mulheres-do-s-mulheres-do-
que-dos-homensque-dos-homens

Todas as palavras a seguir foram formadas por derivação sufixal, EXCETOTodas as palavras a seguir foram formadas por derivação sufixal, EXCETO

342  Q513754  Português

BETA



 

a)  “A doença coronária ocorre quando o transporte...” 

b)  “... o diabetes representa um maior risco à saúde...” 

c)  “Essa gordura obriga o pâncreas...” 

d)  “Esse excesso estimula uma série de mudanças...” 

e)  “... o risco de que uma pessoa diabética sofra uma doença...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMSProva: Advogado

a)  coronária.

b)  acúmulo.

c)  específicas.

d)  diabéticas.

e)  últimas.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMSProva: Advogado

a)  logo.

b)  portanto.

c)  porém.

d)  porquanto.

e)  assim.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

Todos os verbos destacados a seguir estão conjugados no tempo presente do modo indicativo,Todos os verbos destacados a seguir estão conjugados no tempo presente do modo indicativo,
EXCETOEXCETO

343  Q513755  Português

Todas as palavras a seguir foram acentuadas seguindo a mesma regra, EXCETOTodas as palavras a seguir foram acentuadas seguindo a mesma regra, EXCETO

344  Q513756  Português

 “...  “... não não está clarestá claro o o o motivo motivo pelo pelo qual qual o o diabetes é mais diabetes é mais perigoso perigoso ao ao coraçcoração dão das mulheres do as mulheres do queque
dos homens, mas existem algumas hipóteses."dos homens, mas existem algumas hipóteses."
No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ouNo período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou
sintático, porsintático, por

345  Q504279  Português

  Mudança Mudança climática climática pode pode aumentar aumentar pobreza, pobreza, alerta alerta ONUONU
Documento do Painel Intergovernamental sobre MudançasDocumento do Painel Intergovernamental sobre Mudanças

Climáticas (IPCC) projeta que, para evitar que consequênciasClimáticas (IPCC) projeta que, para evitar que consequências
do aquecimento global “saiam de controle", mundodo aquecimento global “saiam de controle", mundo

precisa reduzir a emissão dos gases de efeito estufaprecisa reduzir a emissão dos gases de efeito estufa

  O O Painel Painel Intergovernamental sobre Intergovernamental sobre MudançaMudança s Cls Climáticas (IPCCimáticas (IPCC, , na sigla ena sigla em m inglês) inglês) da Organização das Nações Unida Organização das Nações Unidasdas
revelou na manhã desta segunda em Yokohama, no Japão, a segunda parte do quinto relatório produzido pelos cientistasrevelou na manhã desta segunda em Yokohama, no Japão, a segunda parte do quinto relatório produzido pelos cientistas



 

a)  há pouco tempo para tomar atitudes que possam abrandar os efeitos das mudanças climáticas e
possibilitar aos países que se adaptem à variação de temperaturas que será cada vez maior.

b)  a segunda parte do quinto relatório disponibilizado pelo IPCC projeta que as mudanças climáticas
gerarão novos problemas sociais em um futuro próximo.

c)
 embora os benefícios da modernização, como o crescimento econômico regular e uma produção

agrícola mais efciente, não sofram interferência das mudanças climáticas, os problemas sociais
continuarão em expansão.

d)  no relatório há menção dos perigos mencionados envolvendo apenas as grandes cidades e a
disponibilidade de alimentos.

e)  de acordo com Chris Field, na era em que vivemos, a mudança climática é uma hipótese a ser pensada
para o futuro.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

do órgão - o anterior foi divulgado há sete anos, em 2007. O documento projeta que a mudança climática irá piorardo órgão - o anterior foi divulgado há sete anos, em 2007. O documento projeta que a mudança climática irá piorar
problemas sociais já existentes, como pobreza, doenças, violência e número de refugiados. Além disso, irá frear osproblemas sociais já existentes, como pobreza, doenças, violência e número de refugiados. Além disso, irá frear os
benefícios da modernização, como o crescimento econômico regular e uma produção agrícola mais eficiente.benefícios da modernização, como o crescimento econômico regular e uma produção agrícola mais eficiente.

  Para evitar que Para evitar que as consequências do as consequências do aquecimento aquecimento global “saiam global “saiam de de contrcontrole", ole", o mo mundo precisa reduzir undo precisa reduzir a ea emissão dosmissão dos
gases de efeito estufa, afirmou Rajendra Pachauri, presidente do IPCC - e existe pouco tempo para tomar atitudes quegases de efeito estufa, afirmou Rajendra Pachauri, presidente do IPCC - e existe pouco tempo para tomar atitudes que
possam mitigar os efeitos da mudança climática, permitindo aos países se ajustarem à maior variação de temperaturas.possam mitigar os efeitos da mudança climática, permitindo aos países se ajustarem à maior variação de temperaturas.

  Intitulado “Sumário Intitulado “Sumário para Formuladores de para Formuladores de Políticas", Políticas", o documeo documento foi nto foi aproapro vado por vado por unanimidade unanimidade pelos pelos mais de mais de 100100
governos integrantes do IPCC. Uma versão preliminar do sumário havia vazado na internet há alguns meses e já faziagovernos integrantes do IPCC. Uma versão preliminar do sumário havia vazado na internet há alguns meses e já fazia
advertências semelhantes, como a de que “as mudanças climáticas vão amplificar os riscos relacionados ao clima jáadvertências semelhantes, como a de que “as mudanças climáticas vão amplificar os riscos relacionados ao clima já
existentes e criar novos", reduzindo, por exemplo, a oferta de água renovável na superfície e nas fontes subterrâneas nasexistentes e criar novos", reduzindo, por exemplo, a oferta de água renovável na superfície e nas fontes subterrâneas nas
regiões subtropicais mais secas e aumentando o número de pessoas sob risco de inundações. Em média, o texto aprovadoregiões subtropicais mais secas e aumentando o número de pessoas sob risco de inundações. Em média, o texto aprovado
pelo IPCC.pelo IPCC.

  Em mEm média, édia, o texto aprovado texto aprovado pelo pelo IPCo IPCC C menciona a menciona a palavra “risco" cinco vepalavra “risco" cinco vezes e zes e meia meia em em cada uma de cada uma de suas 49 páginas.suas 49 páginas.
Os perigos mencionados envolvem cidades grandes e pequenas e incluem preço e disponibilidade de alimentos. Em escalaOs perigos mencionados envolvem cidades grandes e pequenas e incluem preço e disponibilidade de alimentos. Em escala

menor, são citados riscos que envolvem doenças, custos financeiros e até mesmo a paz mundial. “Magnitude crescente domenor, são citados riscos que envolvem doenças, custos financeiros e até mesmo a paz mundial. “Magnitude crescente doaquecimento aumenta a possibilidade de impactos severos, penetrantes e irreversíveis", alerta o relatório.aquecimento aumenta a possibilidade de impactos severos, penetrantes e irreversíveis", alerta o relatório.

  DeDesastres naturais como sastres naturais como ondas de ondas de calor na Eucalor na Europa, queropa, queimimadas nos Estados Unidos, adas nos Estados Unidos, seca na seca na AustráliAustrália, ia, inundaçõenundações ems em
Moçambique, Tailândia e Paquistão são lembretes de como a humanidade é vulnerável a condições climáticas extremas, dizMoçambique, Tailândia e Paquistão são lembretes de como a humanidade é vulnerável a condições climáticas extremas, diz
o texto. Os problemas devem afetar todos de algum modo, mas as pessoas que menos têm recursos para arcar com aso texto. Os problemas devem afetar todos de algum modo, mas as pessoas que menos têm recursos para arcar com as
consequências serão as que sofrerão mais. “Agora nós estamos em uma era na qual a mudança climática não é algum tipoconsequências serão as que sofrerão mais. “Agora nós estamos em uma era na qual a mudança climática não é algum tipo
de hipótese futura", afirmou Chris Field, um dos autores líderes do estudo.de hipótese futura", afirmou Chris Field, um dos autores líderes do estudo.

  Uma Uma partpart e e do relatório discute do relatório discute o que o que pode ser pode ser feito feito para amenizar os epara amenizar os efeitos do feitos do aquecimento glaquecimento global e obal e lista comolista como
alternativas a redução da poluição de carbono e a preparação para mudanças climáticas com um desenvolvimento maisalternativas a redução da poluição de carbono e a preparação para mudanças climáticas com um desenvolvimento mais
inteligente. O Secretário de Estado dos EUA, John Kerry, ressaltou que o documento é um alerta às novas ações e alertouinteligente. O Secretário de Estado dos EUA, John Kerry, ressaltou que o documento é um alerta às novas ações e alertou
que os custos da falta de ação serão “catastróficos".que os custos da falta de ação serão “catastróficos".

  MaarMaar ten vten van Aan Aalst, um alst, um dos autores do edos autores do estudostudo , , reforçou que reforçou que se se a comunidade a comunidade internacional não reduzir internacional não reduzir as emas emissões deissões de
gases estufa logo, os riscos sairão de controle. “E os riscos já subiram", disse. Coautor do relatório, o cientista do IPCCgases estufa logo, os riscos sairão de controle. “E os riscos já subiram", disse. Coautor do relatório, o cientista do IPCC
Saleemul Huq lembra que “as coisas estão piores do que previmos" em 2007, quando o grupo de cientistas emitiu a últimaSaleemul Huq lembra que “as coisas estão piores do que previmos" em 2007, quando o grupo de cientistas emitiu a última
versão do documento. “Nós veremos cada vez mais impactos, mais rápido e antes do que antecipamos", declarou.versão do documento. “Nós veremos cada vez mais impactos, mais rápido e antes do que antecipamos", declarou.

  O reO relatórlatório, io, inclusive, inclusive, cria uma nova categoria de risco. cria uma nova categoria de risco. Em 2007, Em 2007, o maior grau de o maior grau de perigo era “perigo era “alto", simbolizado pela alto", simbolizado pela corcor
vermelha. Desta vez, o nível máximo é “muito alto" e de cor roxa nas ilustrações gráficas.vermelha. Desta vez, o nível máximo é “muito alto" e de cor roxa nas ilustrações gráficas.

  Vice-presidente Vice-presidente do painel do painel do ONdo ONU, U, o climo climatologatologista Jean-Pascal van Yista Jean-Pascal van Ypersele persele defendeu defendeu os alertas do IPCos alertas do IPCC C contrcontra críticasa críticas
que apontem alarmque apontem alarm ismo por parte dos ismo por parte dos ciecientistas. “Nós estamos indintistas. “Nós estamos indi cando as cando as razões para razões para o alerta. Isso é porque os fato alerta. Isso é porque os fat os, aos, a
ciêciência e os dados ncia e os dados mostram que há razões para mostram que há razões para estar alarmado, não é porque nós estar alarmado, não é porque nós somos alarmistas", dissesomos alarmistas", disse ..

  No eNo entanto, outra coautora do estudo, ntanto, outra coautora do estudo, a ciea cientista Patricia Romntista Patricia Rom ero-Lankao diero-Lankao disse que sse que ainda exiainda existe umste uma janela janela dea de
oportunidade. “Nós temos escolhas. Nós temos que agir agora", disse.oportunidade. “Nós temos escolhas. Nós temos que agir agora", disse.

  AdaptadAdaptado o de de http:http://ve//veja.abril.com.br/noticia/ciencia/mudanca-climatica...ja.abril.com.br/noticia/ciencia/mudanca-climatica...
-pode-aumentar-pobreza-alerta-onu-pode-aumentar-pobreza-alerta-onu

Conforme o texto, podemos afirmar que

346  Q504280  Português



 

a)  contudo.

b)  entretanto.

c)  todavia.

d)  ademais.

e)  portanto.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  facultativa, pois se trata de adjunto adnominal deslocado.

b)  obrigatória, pois se trata de adjunto adverbial em posição antecipada.

c)  facultativa, pois se trata de aposto, termo considerado informação acessória à oração.

d)  obrigatória, pois se trata de vocativo, termo considerado informação essencial à oração.

e)  facultativa, pois se trata de aposto, termo considerado informação essencial à oração.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  finalidade.

b)  condição.

c)  concessão.

d)  conformidade.

e)  proporção.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  por tratar-se de locução adverbial de base feminina.

b)  para atender à regência do nome “países” 

c)  por tratar-se de locução conjuntiva de base feminina.

d)  para atender à regência do verbo “permitir”.

Em “Além disso, irá frear os benefícios da modernização, como o crescimento econômico...”, a expressão
destacada pode ser substituída sem que haja prejuízo semântico por

347
 Q504281

 Português

Em “Em 2007, o maior grau de perigo era “alto”...”, a vírgula, de acordo com a gramática tradicional, é

348  Q504282  Português

Em “Para evitar que as consequências do aquecimento global “saiam de controle"...", o termo destacado expressa

349  Q504283  Português Crase

Em “... permitindo aos países se ajustarem à maior variação de temperaturas...”, o uso da crase se justifica



 

e)  para atender à regência do verbo “ajustar”.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  portanto.

b)  logo

c)  então

d)  entretanto.

e)  por conseguinte.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  salientar.

b)  elevar.

c)  minimizar.

d)  acentuar.

e)  intensifcar.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  pelas.

b)  para as.

c)  perante as.

d)  das.

e)  por as.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

350  Q504284  Português

 “Os problemas devem afetar todos de algum modo, mas as pessoas que menos têm recursos para arcar com as
consequências...”
No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático, por

351  Q504285  Português

Em “as mudanças climáticas vão avultar os riscos relacionados ao clima já existentes e criar novos”, o termo
destacado NÃONÃO pode ser substituído, no contexto, por

352  Q504287  Português

Em “... o documento é um alerta às novas ações...”, o termo destacado pode ser substituído, sem comprometer a
estrutura e o sentido da oração, por

353  Q504288  Português



 

a)  preposição e artigo.

b)  conjunção e artigo.

c)  artigo e preposição.

d)  artigo e artigo.

e)  preposição e preposição.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  uma condição para não se dialogar em tempos de crise financeira é estar estressado.

b)  o dinheiro só não é o principal motivo de briga entre casais quando as coisas estão financeiramente
bem.

c)  quando a situação financeira está comprometida dentro de um lar, nem mesmo com esforço por parte
de ambos, é possível contornar as brigas.

d)  mundialmente, somente metade da população de casais se preocupa com os gastos do cônjuge.

e)  o diálogo frequente não é um bom caminho para resolver a situação financeira quando a grana é
pouca.

 “... como a humanidade é vulnerável a condições climáticas extremas."
No período acima, morfologicamente, os termos grifados são, respectivamente,

354  Q426465  Português Interpretação de Textos

 Dinheiro lidera os motivos de brigas entre casais no País

Quando o orçamento está curto, conversar com frequência sobre o assunto é uma boa saída para você sentir que está no controle da
situação

 Mesmo quando as finanças vão bem, dinheiro é o principal motivo de briga entre casais. Se as contas andam
apertadas, então, o terreno é propício para que ambos descontem suas ansiedades um no outro. Mas, com um pouquinho de esforço, dá pra
lidar com essa parte chata da vida a dois e barrar as brigas antes mesmo que elas comecem. Em primeiro lugar, é importante que o casal fale
a mesma língua quando se trata de dinheiro (na próxima página, montamos um teste para vocês avaliarem se estão mesmo alinhados).
Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72% dos casais se preocupam com os gastos do parceiro. Se um se sacrifca para
economizar, e o outro torra a grana, problemas à vista.
 Quando o orçamento está curto, conversar com frequência sobre o assunto é uma boa saída para você sentir
que está no controle da situação. Só fique esperto para bater este papo no momento certo. “Nunca tente conversar se você estiver muito

estressado com suas contas”, sugere o consultor fnanceiro Jill Gianola. Em vez disso, procure uma hora em que os dois estejam calmos e semdistração.
 É importante que o casal esteja alinhado nas decisões de com o quê gastar, como economizar e quanto investir. Se apenas um exerce
controle sobre as finanças, o outro pode acabar se sentindo excluído e impotente. É bacana que vocês decidam juntos quem paga o quê – e
como. A renda de vocês é unifcada ou cada um tem sua conta separada no banco? Vocês consultam um ao outro antes de fazer uma
aquisição que comprometa o orçamento da casa? Quem é o responsável pelas contas? Se vocês estão se entendendo do jeito que está,
ótimo. Mas, de qualquer forma, a regra de ouro pra não rolar estresse é não esconder do parceiro nenhum tipo de gasto.
 Brigas sobre dinheiro são um dos principais motivos que levam um casal ao divórcio. Se você e seu companheiro não conseguem falar
sobre o assunto sem que isso vire um pé de guerra, e isso está colocando seu relacionamento em risco, pense em procurar ajuda. Um
consultor financeiro pode dar dicas de como administrar as finanças, enquanto uma terapia de casal pode ajudar os dois a resolverem certas
diferenças. O segredo é conversar, ter comprometimento e não culpar o outro por fatores que estão fora de seu controle. Pensamento
positivo: se vocês souberem lidar com problemas financeiros, isso significa que terão jogo de cintura para enfrentar outras situações difíceis –
e sairão dessa fortalecidos.

Texto adaptado – Fonte: http://www.meionorte.com/noticias/jor-nais-e-revistas/dinheiro-lidera-os-motivos-de-brigas-Texto adaptado – Fonte: http://www.meionorte.com/noticias/jor-nais-e-revistas/dinheiro-lidera-os-motivos-de-brigas-
entre-casais-no-pais-86284.htmlentre-casais-no-pais-86284.html

De acordo com o texto, é possível afrmar que

355  Q426466  Português Sintaxe



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  “Se apenas um exerce controle sobre as finanças, o outro pode acabar se sentindo excluído e
impotente.” 

b)  “Em primeiro lugar, é importante que o casal fale a mesma língua quando se trata de dinheiro.” 

c)  “Nunca tente conversar se você estiver muito estressado com suas contas.” 

d)  “Se você e seu companheiro não conseguem falar sobre o assunto sem que isso vire um pé de guerra,
e isso está colocando seu relacionamento em risco, pense em procurar ajuda...” 

e)  “Pensamento positivo: se vocês souberem lidar com problemas financeiros, isso signifca que terão

 jogo de cintura...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  Terreno.

b)  Pouquinho.

c)  Estresse.

d)  Cumprimento.

e)  Briga.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  encontra-se grafada adequadamente de acordo com a norma padrão-culta da língua.

b)  é uma conjunção que indica finalidade.

c)  é a forma coloquial da preposição “para”.

d)  poderia ser omitida na expressão sem que houvesse qualquer prejuízo no sentido.

e)  encontra-se entre a contração da preposição + artigo (de+a) e o verbo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

 Assinale a alternativa em que o “se” destacado NÃONÃO introduz uma oração adverbial.

356  Q426467  Português Fonologia

 Assinale a alternativa em que NÃONÃO há dígrafo na palavra.

357  Q426468  Português Interpretação de Textos

Em “... com um pouquinho de esforço, dá pra lidar com essa parte chata da vida a dois e barrar as brigas antes
mesmo que elas comecem.”, a palavra em destaque

358  Q426469  Português Ortografia

 Assinale a alternativa cuja grafia da palavra esteja adequada.



 

a)  Administrassão.

b)  Orssamento.

c)  Conpanheiro.

d)  Pesquiza.

e)  Ansiedade.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  separar o aposto.

b)  marcar inversão do adjunto.

c)  separar elementos de mesmo nível sintático.

d)  separar oração explicativa.

e)  dar ênfase à oração que a antecede.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP
 Órgão: UFPBProva: Técnico em Segurança

do Trabalho

a)  indica uma sugestão para uma possível ação.

b)  indica que uma ação foi concretizada.

c)  indica a certeza de um fato prestes a acontecer.

d)  está no futuro do presente do indicativo.

e)  não indica qualquer ação, pois é verbo de estado.

359  Q426470  Português Pontuação

Em “O segredo é conversar, ter comprometimento e não culpar o outro por fatores que estão fora de seu
controle.”, a vírgula foi empregada para

360  Q426471  Português Interpretação de Textos

Em “Em vez disso, procure uma hora...”, o verbo em destaque

Respostas 341: 342: 343: 344: 345: 346: 347: 348: 349: 350: 351: 352: 353:

354: 355: 356: 357: 358: 359: 360:

←  1 2 … 14 15 16 17 18 19 20 21 22 … 39
40 →



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  pronome, substantivo

b)  conjunção, adjetivo.

c)  numeral, substantivo.

d)  pronome, adjetivo.

e)  adjetivo, pronome.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  para apresentar um pensamento do autor do texto.

b)  para indicar uma ironia do autor do texto.

c)  para indicar uma ironia do consultor financeiro.

d)  para indicar uma citação.

e)  para realçar uma informação considerada importante.

361  Q426472  Português Morfologia

 Dinheiro lidera os motivos de brigas entre casais no País

Quando o orçamento está curto, conversar com frequência sobre o assunto é uma boa saída para você sentir que está no controle da
situação

 Mesmo quando as finanças vão bem, dinheiro é o principal motivo de briga entre casais. Se as contas andam
apertadas, então, o terreno é propício para que ambos descontem suas ansiedades um no outro. Mas, com um pouquinho de esforço, dá pra
lidar com essa parte chata da vida a dois e barrar as brigas antes mesmo que elas comecem. Em primeiro lugar, é importante que o casal fale
a mesma língua quando se trata de dinheiro (na próxima página, montamos um teste para vocês avaliarem se estão mesmo alinhados).
Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72% dos casais se preocupam com os gastos do parceiro. Se um se sacrifca para

economizar, e o outro torra a grana, problemas à vista.
 Quando o orçamento está curto, conversar com frequência sobre o assunto é uma boa saída para você sentir
que está no controle da situação. Só fique esperto para bater este papo no momento certo. “Nunca tente conversar se você estiver muito
estressado com suas contas”, sugere o consultor fnanceiro Jill Gianola. Em vez disso, procure uma hora em que os dois estejam calmos e sem
distração.
 É importante que o casal esteja alinhado nas decisões de com o quê gastar, como economizar e quanto investir. Se apenas um exerce
controle sobre as finanças, o outro pode acabar se sentindo excluído e impotente. É bacana que vocês decidam juntos quem paga o quê – e
como. A renda de vocês é unifcada ou cada um tem sua conta separada no banco? Vocês consultam um ao outro antes de fazer uma
aquisição que comprometa o orçamento da casa? Quem é o responsável pelas contas? Se vocês estão se entendendo do jeito que está,
ótimo. Mas, de qualquer forma, a regra de ouro pra não rolar estresse é não esconder do parceiro nenhum tipo de gasto.
 Brigas sobre dinheiro são um dos principais motivos que levam um casal ao divórcio. Se você e seu companheiro não conseguem falar
sobre o assunto sem que isso vire um pé de guerra, e isso está colocando seu relacionamento em risco, pense em procurar ajuda. Um
consultor financeiro pode dar dicas de como administrar as finanças, enquanto uma terapia de casal pode ajudar os dois a resolverem certas
diferenças. O segredo é conversar, ter comprometimento e não culpar o outro por fatores que estão fora de seu controle. Pensamento
positivo: se vocês souberem lidar com problemas financeiros, isso significa que terão jogo de cintura para enfrentar outras situações difíceis –
e sairão dessa fortalecidos.

Texto adaptado – Fonte: http://www.meionorte.com/noticias/jor-nais-e-revistas/dinheiro-lidera-os-motivos-de-brigas-Texto adaptado – Fonte: http://www.meionorte.com/noticias/jor-nais-e-revistas/dinheiro-lidera-os-motivos-de-brigas-
entre-casais-no-pais-86284.htmlentre-casais-no-pais-86284.html

Em “isso significa que terão jogo de cintura para enfrentar outras situações difíceis...”, morfologicamente, as
palavras em destaque são, respectivamente,

362  Q426473  Português Pontuação

Em “‘Nunca tente conversar se você estiver muito estressado com suas contas’”, as aspas foram empregadas no
texto

BETA



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  “Pesquisa mundial feita recentemente...” (núcleo do sujeito).

b)  “Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72% dos casais...” (sujeito).

c)  “Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72% dos casais...” (verbo de ligação).

d)  “Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72%...” (verbo intransitivo).

e)  “Pesquisa mundial feita recentemente...” (locução verbal).

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Advogado

363  Q426474  Português

 “Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72% dos casais se preocupam com os gastos do parceiro.”
Com relação ao excerto acima, verifque a função sintática da palavra ou expressão destacada e assinale a
alternativa que apresenta a análise correta de acordo com a sugestão entre parênteses a seguir.

364  Q501000  Português

 Poluição atmosférica pode reduzir quantidade de proteínasPoluição atmosférica pode reduzir quantidade de proteínas
nos alimentosnos alimentos

Pesquisa feita com trigo mostrou que essa queda pode ser de até 3%Pesquisa feita com trigo mostrou que essa queda pode ser de até 3%
nas próximas décadasnas próximas décadas

  Quantidades Quantidades eleelevadas vadas de de dióxido dióxido de de carbono no carbono no ar ar impeimpedem dem o o trigo trigo de de produzir produzir todas as todas as proteínas proteínas necenecessássá rias rias parapara
seu crescimento e para a nutrição humana (Thinkstock).seu crescimento e para a nutrição humana (Thinkstock).

Um estudo feito em campos de trigo mostrou pela primeira vez que as mudanças climáticas podem comprometer aUm estudo feito em campos de trigo mostrou pela primeira vez que as mudanças climáticas podem comprometer a

qualidade nutritiva dos alimentos. Isso ocorre porque níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam aqualidade nutritiva dos alimentos. Isso ocorre porque níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a
absorção pelas plantas de nitrato, utilizado para a síntese de proteínas essenciais para o ser humano. Segundo osabsorção pelas plantas de nitrato, utilizado para a síntese de proteínas essenciais para o ser humano. Segundo os
especialistas, nas próximas décadas pode ocorrer uma queda de até 3% na quantidade de proteínas disponíveis paraespecialistas, nas próximas décadas pode ocorrer uma queda de até 3% na quantidade de proteínas disponíveis para
consumo. Realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, o estudo foi publicado noconsumo. Realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, o estudo foi publicado no
periódicoperiódico Nature Climate ChangeNature Climate Change neste domingo. neste domingo.

 “A qualidade dos alime “A qualidade dos alimentos ntos está declinando com os está declinando com os crescentes nívecrescentes níveis de dióxido de carbono is de dióxido de carbono na ana a tmosfera", afirmatmosfera", afirma
 Arnold Bl Arnold Bloom, professor oom, professor do departado departa mento de ciêmento de ciência das ncia das plantas plantas e principal autor e principal autor do estudo. Segundo ele, dido estudo. Segundo ele, diversasversas
explicações já foram elaboradas para essa queda de qualidade, mas o trabalho atual é o primeiro a demonstrar através deexplicações já foram elaboradas para essa queda de qualidade, mas o trabalho atual é o primeiro a demonstrar através de
um estudo de campo que o dióxido de carbono em excesso inibe a conversão de nitrato em proteína nas plantações.um estudo de campo que o dióxido de carbono em excesso inibe a conversão de nitrato em proteína nas plantações.

Esse processo, que é denominado assimilação, desempenha um papel primordial no crescimento da planta. OEsse processo, que é denominado assimilação, desempenha um papel primordial no crescimento da planta. O
problema é ainda maior no caso dos alimentos, uma vez que o nitrogênio é utilizado para produzir proteínas necessáriasproblema é ainda maior no caso dos alimentos, uma vez que o nitrogênio é utilizado para produzir proteínas necessárias
para a nutrição do homem. O trigo corresponde a cerca de um quarto de toda a proteína na dieta humana ao redor dopara a nutrição do homem. O trigo corresponde a cerca de um quarto de toda a proteína na dieta humana ao redor do
mundo.mundo.

Para observar a resposta do trigo a diferentes níveis de dióxido de carbono na atmosfera, os pesquisadoresPara observar a resposta do trigo a diferentes níveis de dióxido de carbono na atmosfera, os pesquisadores
estudaram amostras cultivadas em 1996 e 1997, nos Estados Unidos. Nessa época, ar enriquecido com dióxido de carbonoestudaram amostras cultivadas em 1996 e 1997, nos Estados Unidos. Nessa época, ar enriquecido com dióxido de carbono
foi liberado nas plantações, criando um nível elevado de carbono nos locais de teste, similar ao que se espera acontecer nasfoi liberado nas plantações, criando um nível elevado de carbono nos locais de teste, similar ao que se espera acontecer nas
próximas décadas. Amostras de trigo para controle também foram cultivadas, sem interferência nas taxas de carbono.próximas décadas. Amostras de trigo para controle também foram cultivadas, sem interferência nas taxas de carbono.
  DepoiDepois s de de colhidas, colhidas, todatoda s s as as amostramostr as as foram foram imeimediatamente diatamente colocadas no colocadas no gelgelo, o, e e depois depois secas secas no no forno forno ee
armazenadas a vácuo, para minimizar mudanças nos compostos de nitrogênio ao longo do tempo. Isso permitiu que, maisarmazenadas a vácuo, para minimizar mudanças nos compostos de nitrogênio ao longo do tempo. Isso permitiu que, mais
de uma década depois, os autores do estudo atual realizassem um tipo de análise química que não existia na época dade uma década depois, os autores do estudo atual realizassem um tipo de análise química que não existia na época da

colheita.colheita.De acordo com os cientistas, a quantidade total de proteínas disponíveis para consumo humano vai sofrer umaDe acordo com os cientistas, a quantidade total de proteínas disponíveis para consumo humano vai sofrer uma
queda de 3% à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximasqueda de 3% à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas
décadas. Uma intensa fertilização das plantações com nitrogênio poderia compensar parcialmente essa redução, masdécadas. Uma intensa fertilização das plantações com nitrogênio poderia compensar parcialmente essa redução, mas
causaria outras consequências, como aumento dos custos, além do aumento da contaminação das águas por nitrato e dacausaria outras consequências, como aumento dos custos, além do aumento da contaminação das águas por nitrato e da
emissão de óxido nitroso, que colabora com o efeito estufa.emissão de óxido nitroso, que colabora com o efeito estufa.

  Adaptado Adaptado de de http://veja.abrilhttp://veja.abril.com.br/.com.br/noticia/ciencinoticia/ciencia/poluicao-...a/poluicao-...
ca-pode-reduzir-quantidade-de-proteinas-nos-alimentosca-pode-reduzir-quantidade-de-proteinas-nos-alimentos

Conforme o texto, assinale a alternativa correta.Conforme o texto, assinale a alternativa correta.



 

a)  Os dados da pesquisa apresentada no texto comprovam o que já tinha sido mostrado em pesquisas
anteriores: que as mudanças climáticas podem comprometer a qualidade nutritiva dos alimentos.

b)  A não absorção do nitrato pelas plantas, causada pelo excesso de dióxido de carbono na atmosfera,
prejudica apenas o crescimento das plantas.

c)  Uma intensa fertilização das plantações com nitrogênio seria a solução para o problema, pois
compensaria a queda na quantidade das proteínas presentes nos alimentos produzidos em plantações
sem gerar nenhuma consequência negativa.

d)  a previsão dos cientistas em relação à queda de 3% na quantidade de proteínas disponíveis para o
consumo humano só irá repercutir no próximo século, o que tranquiliza os cientistas, pois lhes dá
tempo para pensar em uma solução.

e)  O estudo de campo demonstrou que a diminuição da qualidade nutritiva dos alimentos ocorre pelo
fato do dióxido de carbono em excesso na atmosfera inibir a conversão de nitrato em proteína nas
plantações.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Advogado

a)  de um pronome indefinido e refere-se à ocorrência de níveis elevados de dióxido de carbono na
atmosfera.

b)  de um pronome pessoal e refere-se à ocorrência de níveis elevados de dióxido de carbono na
atmosfera.

c)  de um pronome demonstrativo e refere-se ao fato das mudanças climáticas poderem comprometer a

qualidade nutritiva dos alimentos.
d)  de um pronome relativo e refere-se ao fato das mudanças climáticas poderem comprometer a

qualidade nutritiva dos alimentos.

e)  de um pronome relativo e refere-se ao fato do dióxido de carbono no ar impedir o trigo de produzir
todas as proteínas necessárias para seu crescimento e para a nutrição humana.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Advogado

a)  Nutrição – nutriscional.

b)  Síntese – sintetização.

c)  Climática – climatizassão.

d)  Próxima – prossimidade.

e)  Elevado – elevassão.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Advogado

365  Q501001  Português

 “Isso ocorre porque níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorçãoIsso ocorre porque níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção
pelas plantas de nitrato...”pelas plantas de nitrato...”

No excerto acima, o termo destacado trata-seNo excerto acima, o termo destacado trata-se

366  Q501002  Português

 Assinale a alternativa correta quanto  Assinale a alternativa correta quanto à grafa à grafa dos dos pares.pares.

367  Q501003  Português



 

a)  Poluição.

b)  Estudo.

c)  Proteína.

d)  Professor.

e)  Alimento.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Advogado

a)  “Crescentes níveis” 

b)  “Poluição atmosférica” 

c)  “Nutrição humana” 

d)  “Qualidade nutritiva” 

e)  “Proteínas essenciais” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Advogado

a)  uma oração subordinada adverbial concessiva.

b)  uma oração subordinada substantiva subjetiva.

c)  uma oração subordinada adjetiva restritiva.

d)  uma oração subordinada adverbial final.

e)  uma oração subordinada adjetiva explicativa.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Advogado

a)  Descobriu-se tardiamente que o homem era fiel à esposa.

Dos substantivos a seguir, assinale aquele que pode sofrer flexão em número, grau e gênero,Dos substantivos a seguir, assinale aquele que pode sofrer flexão em número, grau e gênero,
dependendo do contexto em que esteja inserido.dependendo do contexto em que esteja inserido.

368  Q501004  Português

 Assinale a alternativa em  Assinale a alternativa em que o que o termo dtermo d estacestacado ado NÂO é um NÂO é um adjetivo.adjetivo.

369  Q501005  Português

 “Esse pro “Esse processcesso, o, que é que é denomidenominado nado assimilaçãassimilaçãoo

 

 ,  , desempenha um desempenha um papel papel primordiprimordial no al no crescrescimentocimento
da planta.”da planta.”
Podemos afrmar que, de acordo acordo com sua estrutura, a oração destacada no período acimaPodemos afrmar que, de acordo acordo com sua estrutura, a oração destacada no período acima
trata-se detrata-se de

370  Q501006  Português Morfologia

 “...consumo  “...consumo humano humano vai sovai sofrer uma frer uma queda dqueda de 3e 3% % à medià medida qda que oue o s níveis s níveis de de dióxido dióxido de de carcarbonobono...” ...” 

 A alternativa em  A alternativa em que que a crase foi a crase foi utilizada seguindutilizada seguindo o a mesma a mesma regra aplicada na regra aplicada na cracrase do se do exceexcertorto
acima éacima é



 

b)  Foi à feira depois de passar pelo mercado.

c)  Tornavam-se mais agressivos à proporção que os xingamentos aumentavam.

d)  Entregou uma dúzia de rosas vermelhas à namorada.

e)  Fabricava móveis à Luiz XV.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Advogado

a)  “Pesquisa feita com trigo mostrou que essa queda pode ser de até 3%...” 

b)  “... demonstrar através de um estudo de campo que o dióxido...” 

c)  “... vai sofrer uma queda de 3% à medida que os níveis de dióxido de carbono...” 

d)  “Esse processo, que é denominado assimilação, desempenha um papel...” 

e)  “Isso permitiu que, mais de uma década depois, os autores do estudo atual...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFPBProva: Advogado

a)  “... todas as amostras foram imediatamente colocadas no gelo...” 

b)  “Um estudo feito em campos de trigo mostrou pela primeira vez...” 

c)  “... o nitrogênio é utilizado para produzir proteínas...” 

d)  “... ar enriquecido com dióxido de carbono...” 

e)  “Amostras de trigo para controle...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

371  Q501007  Português

 Assinale a alternativa em  Assinale a alternativa em que o que o termo dtermo d estacestacado ado tratatrata-se de -se de um um pronompronom e relativo.e relativo.

372  Q501008  Português

 Assinale a alternativa em  Assinale a alternativa em que o que o termo dtermo d estacestacado, ado, de acordo de acordo com com o o contexto em contexto em que se que se apresentapresenta,a,

expressa sentido de lugar.expressa sentido de lugar.

373  Q423235  Português Interpretação de Textos

 Três motivos pelos quais você deve comer chocolateTrês motivos pelos quais você deve comer chocolate

 Entre as pesquisas que apontam para efeitos positivos do consumo do chocolate, as mais numerosas são, de longe, aquelas que
associam o alimento a benefícios ao coração. Segundo um estudo publicado no ano passado no British Medical Journal (BMJ), por exemplo, é
possível diminuir o risco de eventos cardiovasculares comendo chocolate amargo (com pelo menos 60% de cacau) todos os dias. Outro
trabalho, feito na Universidade de Cambridge e divulgado em 2011, mediu o quão benéfico o chocolate pode ser ao coração: segundo o
estudo, o consumo sem excessos do alimento diminui em 37% o risco de doenças cardíacas e em 29% as chances de acidente vascular
cerebral (AVC).
 Parte da redução das chances de doenças cardíacas proporcionada pelo chocolate pode ser explicada pelo
fato de ele, antes disso, evitar o surgimento de fatores de risco ao coração, como hipertensão ou colesterol alto. De acordo com pesquisa
australiana publicada em 2010 no periódico BMC Medicine, por exemplo, o chocolate amargo ajuda a diminuir a pressão arterial de pessoas
que sofrem de hipertensão.
 Em 2012, um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos, quebrou o mito de que
chocolate engorda e ainda concluiu, surpreendentemente, que o alimento pode, na verdade, ajudar uma pessoa a emagrecer. Isso porque,
das 1.000 pessoas que participaram da pesquisa, aquelas que comiam chocolate com maior frequência, embora consumissem mais calorias
em um dia, foram as que apresentaram, em média, um índice de massa corporal (IMC) menor. Essa relação aconteceu principalmente quando



 

a)  as calorias do chocolate podem ser consideradas neutras por proporcionarem benefícios ao
metabolismo, diminuindo o acúmulo de gordura no corpo e compensando as calorias consumidas.

b)  o excesso no consumo de chocolate diminui o risco de doenças cardíacas e de acidente cerebral
vascular.

c)  o consumo de chocolate amargo tem sido associado ao aumento de casos de hipertensão.

d)  o consumo de chocolates só não é benéfico para os idosos, justamente pelo fato dessas pessoas
apresentarem muitas doenças degenerativas.

e)  comprovou-se por pesquisas que as calorias ingeridas com o chocolate revertem em aumento de
massa gorda.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  Foi ao cinema quando entardeceu.

b)  Crianças carentes precisam de atenção redobrada.

c)  Lavou o carro logo de manhã.

d)  Abandonou o emprego, pois estava insatisfeito.

e)  Entregamos os vasilhames ao repositor.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  estabelece uma relação de temporalidade com a oração subsequente.

b)  estabelece uma relação de condicionalidade com a oração antecedente.

o indivíduo consumia chocolate amargo. Segundo os autores do estudo, pode ser que as calorias no chocolate sejam ‘neutras’ — ou seja, que
pequenas quantidades do alimento beneficiem o metabolismo, reduzam o acúmulo de gordura no corpo e, assim, compensem as calorias
consumidas. Além disso, os pesquisadores acreditam que as propriedades antioxidantes do chocolate estejam por trás dos efeitos positivos
demonstrados pelo trabalho.
 Em uma pesquisa realizada em 2012 na Universidade de Áquila, na Itália, 90 idosos com mais de 70 anos que já apresentavam sinais de
comprometimento cognitivo passaram dois meses consumindo diariamente uma bebida que misturava leite a um achocolatado com alto teor
de cacau. A quantidade do achocolatado variava de acordo com o participante, podendo ser de 990, 520 ou 45 miligramas por dia. Ao final
desse período, os pesquisadores avaliaram os idosos e descobriram que aqueles que consumiram quantidades alta e média do achocolatado,
em comparação com o restante os participantes, apresentaram uma melhora nos reflexos, na capacidade de realizar mais de uma atividade
ao mesmo tempo, na memória verbal e na de trabalho (ou a curto prazo), além de melhores resultados em testes que avaliaram o raciocínio.
Os autores do estudo atribuíram tais benefícios aos flavonoides, compostos presentes no cacau que, entre outros efeitos positivos, também
são associados a benefícios ao coração — desde que aliados a uma dieta saudável.

 Adaptado  Adaptado de http://epoca.globo.comde http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-cle/colunas-e-blogs/isabel-clementemente/ noticia/2014/03/ge/ noticia/2014/03/geracaraca o-de-bpais-avoso-de-bpais-avosb.htmlb.html

De acordo com o texto,De acordo com o texto,

374  Q423236  Português Sintaxe

 “Entre as  “Entre as pesquisas que pesquisas que apontam papontam p ara efeitos ara efeitos positivopositivos do s do consumo consumo do do chocolate, as chocolate, as maismais
numerosas são, de longe, aquelas que associam o alimento a benefícios ao coração.”.numerosas são, de longe, aquelas que associam o alimento a benefícios ao coração.”.

 Assinale a alternativa em  Assinale a alternativa em que o que o verbo verbo destacdestacado ado apreseapresenta, na nta, na oraçãoração o a que a que pertencepertence, , a mesmaa mesma
regência do verbo associar no período acima.regência do verbo associar no período acima.

375  Q423237  Português Interpretação de Textos

Em “Essa relação aconteceu principalmente quando o indivíduo consumia chocolate amargo.” Em “Essa relação aconteceu principalmente quando o indivíduo consumia chocolate amargo.” 
Segundo os autores do estudo, pode ser que as calorias no chocolate sejam ‘neutras’...”, a oraçãoSegundo os autores do estudo, pode ser que as calorias no chocolate sejam ‘neutras’...”, a oração
destacadadestacada



 

c)  estabelece uma relação de condicionalidade com a oração subsequente.

d)  estabelece uma relação de temporalidade com a oração antecedente.

e)  estabelece uma relação de causalidade com a oração antecedente.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  acrescenta uma informação negativa em relação ao consumo do chocolate.

b)  exclui, dentre os benefícios do chocolate, sua ação antioxidante.

c)  introduz uma dúvida em relação aos benefícios do chocolate.

d)  restringe os benefícios do chocolate ao que foi apresentado no período anterior.

e)  acrescenta uma nova informação benéfca em relação ao consumo do chocolate.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  sujeito.

b)  complemento nominal.

c)  predicativo.

d)  objeto direto.

e)  objeto indireto.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  à ingestão de mais chocolate e, consequentemente, aumento do peso.

b)  ao aumento do IMC de acordo com a ingestão de chocolate amargo.

c)  à diminuição do ritmo metabólico conforme a maior ingestão de chocolate amargo.

d)  ao consumo maior de calorias, comendo mais chocolate, e apresentação de um IMC menor.

e)  ao acúmulo de gordura no corpo de acordo com as calorias ingeridas.

376  Q423238  Português Sintaxe

Em “Além dissoEm “Além disso

 

 ,  , os os pesquisadores acreditam que pesquisadores acreditam que as propas propriedades antioxidantes do riedades antioxidantes do chocolate...”, chocolate...”, aa
expressão destacadaexpressão destacada

377  Q423239  Português Sintaxe

Em “...é possível diminuir o risco de eventos cardiovasculares...”, a oração destacada exerce funçãoEm “...é possível diminuir o risco de eventos cardiovasculares...”, a oração destacada exerce função
dede

378  Q423240  Português Interpretação de Textos

 “Essa relação aconteceu principalmente  “Essa relação aconteceu principalmente quando quando o o indivídindivíd uo uo consumia chocolconsumia chocolate amargo.” ate amargo.” 

No período acima, a expressão destacada refere-seNo período acima, a expressão destacada refere-se



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  Compense – compensasão.

b)  Período – periodisação.

c)  Oxidante – oxidação.

d)  Cognitivo – cognissão.

e)  Concluir – concluzão.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  separar adjunto adverbial de modo deslocado

b)  separar adjunto adverbial de lugar deslocado.

c)  separar advérbio de tempo deslocado.

d)  separar adjunto adnominal antecipado.

e)  separar adjunto adverbial de tempo deslocado.

379  Q423241  Português Fonologia

 Assinale a alternativa correta em  Assinale a alternativa correta em relaçrelação ão à grafia à grafia dos dos pares.pares.

380  Q423242  Português Pontuação

Em “Ao final desse período, os pesquisadores avaliaram os idosos...”, a vírgula foi empregada paraEm “Ao final desse período, os pesquisadores avaliaram os idosos...”, a vírgula foi empregada para

Respostas 361: 362: 363: 364: 365: 366: 367: 368: 369: 370: 371: 372: 373:

374: 375: 376: 377: 378: 379: 380:

←  1 2 … 15 16 17 18 19 20 21 22 23 … 39
40 →



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  artigo, preposição e artigo.

b)  preposição, artigo e preposição.

c)  artigo, artigo e preposição.

d)  artigo, artigo e artigo.

e)  artigo, preposição e preposição.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  oração que estabelece relação lógico-semântica de condição e está reduzida de infinitivo.

b)  oração que estabelece relação lógico-semântica de condição e está reduzida de particípio.

c)  oração que estabelece relação lógico-semântica de concessão e está reduzida de infinitivo.

d)  oração que estabelece relação lógico-semântica de concessão e está reduzida de particípio.

381  Q423243  Português Morfologia

 Três motivos pelos quais você deve comer chocolateTrês motivos pelos quais você deve comer chocolate

 Entre as pesquisas que apontam para efeitos positivos do consumo do chocolate, as mais numerosas são, de longe, aquelas que
associam o alimento a benefícios ao coração. Segundo um estudo publicado no ano passado no British Medical Journal (BMJ), por exemplo, é
possível diminuir o risco de eventos cardiovasculares comendo chocolate amargo (com pelo menos 60% de cacau) todos os dias. Outro
trabalho, feito na Universidade de Cambridge e divulgado em 2011, mediu o quão benéfico o chocolate pode ser ao coração: segundo o
estudo, o consumo sem excessos do alimento diminui em 37% o risco de doenças cardíacas e em 29% as chances de acidente vascular
cerebral (AVC).
 Parte da redução das chances de doenças cardíacas proporcionada pelo chocolate pode ser explicada pelo
fato de ele, antes disso, evitar o surgimento de fatores de risco ao coração, como hipertensão ou colesterol alto. De acordo com pesquisa
australiana publicada em 2010 no periódico BMC Medicine, por exemplo, o chocolate amargo ajuda a diminuir a pressão arterial de pessoas
que sofrem de hipertensão.

 Em 2012, um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos, quebrou o mito de que
chocolate engorda e ainda concluiu, surpreendentemente, que o alimento pode, na verdade, ajudar uma pessoa a emagrecer. Isso porque,
das 1.000 pessoas que participaram da pesquisa, aquelas que comiam chocolate com maior frequência, embora consumissem mais calorias
em um dia, foram as que apresentaram, em média, um índice de massa corporal (IMC) menor. Essa relação aconteceu principalmente quando
o indivíduo consumia chocolate amargo. Segundo os autores do estudo, pode ser que as calorias no chocolate sejam ‘neutras’ — ou seja, que
pequenas quantidades do alimento beneficiem o metabolismo, reduzam o acúmulo de gordura no corpo e, assim, compensem as calorias
consumidas. Além disso, os pesquisadores acreditam que as propriedades antioxidantes do chocolate estejam por trás dos efeitos positivos
demonstrados pelo trabalho.
 Em uma pesquisa realizada em 2012 na Universidade de Áquila, na Itália, 90 idosos com mais de 70 anos que já apresentavam sinais de
comprometimento cognitivo passaram dois meses consumindo diariamente uma bebida que misturava leite a um achocolatado com alto teor
de cacau. A quantidade do achocolatado variava de acordo com o participante, podendo ser de 990, 520 ou 45 miligramas por dia. Ao final
desse período, os pesquisadores avaliaram os idosos e descobriram que aqueles que consumiram quantidades alta e média do achocolatado,
em comparação com o restante os participantes, apresentaram uma melhora nos reflexos, na capacidade de realizar mais de uma atividade
ao mesmo tempo, na memória verbal e na de trabalho (ou a curto prazo), além de melhores resultados em testes que avaliaram o raciocínio.
Os autores do estudo atribuíram tais benefícios aos flavonoides, compostos presentes no cacau que, entre outros efeitos positivos, também
são associados a benefícios ao coração — desde que aliados a uma dieta saudável.

 Adapta Adapta do de htdo de ht tp://epoca.globo.com/colunas-e-blogstp://epoca.globo.com/colunas-e-blogs /isabel-clem/isabel-clemente/ noticia/2014/03/geracao-ente/ noticia/2014/03/geracao-de-bpais-ade-bpais-a vosb.htmlvosb.html

Em “... o chocolate amargo ajuda a diminuir a pressão arterial de pessoas que sofrem deEm “... o chocolate amargo ajuda a diminuir a pressão arterial de pessoas que sofrem de

hipertensão.”, os termos destacados são, respectivamente,hipertensão.”, os termos destacados são, respectivamente,

382  Q423244  Português Interpretação de Textos

 “Os autores do  “Os autores do estudo atribuíram estudo atribuíram tais benefícios tais benefícios aos flaos flavonoides, avonoides, compostos compostos presepresentes no ntes no caccacauau
que, entre outros efeitos positivos, também são associados a benefícios ao coração — desde queque, entre outros efeitos positivos, também são associados a benefícios ao coração — desde que
aliados a uma dieta saudável.".aliados a uma dieta saudável.".

No período acima, a oração destacada trata-se de umaNo período acima, a oração destacada trata-se de uma

BETA



 

e)  oração que estabelece relação lógico-semântica de finalidade e está reduzida de infinitivo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico de enfermagem

a)  as calorias do chocolate podem ser consideradas neutras por proporcionarem benefícios ao
metabolismo, diminuindo o acúmulo de gordura no corpo e compensando as calorias consumidas.

b)  o excesso no consumo de chocolate diminui o risco de doenças cardíacas e de acidente cerebral
vascular.

c)  o consumo de chocolate amargo tem sido associado ao aumento de casos de hipertensão.

d)  o consumo de chocolates só não é benéfico para os idosos, justamente pelo fato dessas pessoas
apresentarem muitas doenças degenerativas.

e)  comprovou-se por pesquisas que as calorias ingeridas com o chocolate revertem em aumento de
massa gorda.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico de enfermagem

383  Q571030  Português

  Três Três motivos motivos pelos pelos quais quais você você deve deve comer comer chocolatchocolat ee

Entre as pesquisas que apontam para efeitos positivos do consumo do chocolate, as mais numerosas são, de longe,Entre as pesquisas que apontam para efeitos positivos do consumo do chocolate, as mais numerosas são, de longe,
aquelas que associam o alimento a benefícios ao coração. Segundo um estudo publicado no ano passado noaquelas que associam o alimento a benefícios ao coração. Segundo um estudo publicado no ano passado no British MedicalBritish Medical

JournalJournal (BMJ), por exemplo, é possível diminuir o risco de eventos cardiovasculares comendo chocolate amargo (com pelo (BMJ), por exemplo, é possível diminuir o risco de eventos cardiovasculares comendo chocolate amargo (com pelo
menos 60% de cacau) todos os dias. Outro trabalho, feito na Universidade de Cambridge e divulgado em 2011, mediu omenos 60% de cacau) todos os dias. Outro trabalho, feito na Universidade de Cambridge e divulgado em 2011, mediu o
quão benéfico o chocolate pode ser ao coração: segundo o estudo, o consumo sem excessos do alimento diminui em 37% oquão benéfico o chocolate pode ser ao coração: segundo o estudo, o consumo sem excessos do alimento diminui em 37% o
risco de doenças cardíacas e em 29% as chances de acidente vascular cerebral (AVC).risco de doenças cardíacas e em 29% as chances de acidente vascular cerebral (AVC).

Parte da Parte da redução das chances de doenças caredução das chances de doenças ca rdíacas proporcionada rdíacas proporcionada pelo chocolate pode ser explpelo chocolate pode ser expl icada pelo fato de ele,icada pelo fato de ele,
antes disso, evitar o surgimento de fatores de risco ao coração, como hipertensão ou colesterol alto. De acordo comantes disso, evitar o surgimento de fatores de risco ao coração, como hipertensão ou colesterol alto. De acordo com
pesquisa australiana publicada em 2010 no periódicopesquisa australiana publicada em 2010 no periódico BMC MedicineBMC Medicine , p , por or exemplo, o exemplo, o chocolatchocolate ae a margo margo ajuda ajuda a a diminuir adiminuir a
pressão arterial de pessoas que sofrem de hipertensão.pressão arterial de pessoas que sofrem de hipertensão.

Em 2012, um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos, quebrouEm 2012, um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos, quebrou
o mito de que chocolate engorda e ainda concluiu, surpreendentemente, que o alimento pode, na verdade, ajudar umao mito de que chocolate engorda e ainda concluiu, surpreendentemente, que o alimento pode, na verdade, ajudar uma
pessoa a emagrecer. Isso porque, das 1.000 pessoas que participaram da pesquisa, aquelas que comiam chocolate compessoa a emagrecer. Isso porque, das 1.000 pessoas que participaram da pesquisa, aquelas que comiam chocolate com
maior frequência, embora consumissem mais calorias em um dia, foram as que apresentaram, em média, um índice demaior frequência, embora consumissem mais calorias em um dia, foram as que apresentaram, em média, um índice de
massa corporal (IMC) menor. Essa relação aconteceu principalmente quando o indivíduo consumia chocolate amargo.massa corporal (IMC) menor. Essa relação aconteceu principalmente quando o indivíduo consumia chocolate amargo.
Segundo os autores do estudo, pode ser que as calorias no chocolate sejam 'neutras' — ou seja, que pequenas quantidadesSegundo os autores do estudo, pode ser que as calorias no chocolate sejam 'neutras' — ou seja, que pequenas quantidades
do alimento beneficiem o metabolismo, reduzam o acúmulo de gordura no corpo e, assim, compensem as caloriasdo alimento beneficiem o metabolismo, reduzam o acúmulo de gordura no corpo e, assim, compensem as calorias
consumidas. Além disso, os pesquisadores acreditam que as propriedades antioxidantes do chocolate estejam por trás dosconsumidas. Além disso, os pesquisadores acreditam que as propriedades antioxidantes do chocolate estejam por trás dos
efeitos positivos demonstrados pelo trabalho.efeitos positivos demonstrados pelo trabalho.

Em uma pesquisa realizada em 2012 na Universidade de Áquila, na Itália, 90 idosos com mais de 70 anos que jáEm uma pesquisa realizada em 2012 na Universidade de Áquila, na Itália, 90 idosos com mais de 70 anos que já
apresentavam sinais de comprometimento cognitivo passaram dois meses consumindo diariamente uma bebida queapresentavam sinais de comprometimento cognitivo passaram dois meses consumindo diariamente uma bebida que
misturava leite a um achocolatado com alto teor de cacau. A quantidade do achocolatado variava de acordo com omisturava leite a um achocolatado com alto teor de cacau. A quantidade do achocolatado variava de acordo com o
participante, podendo ser de 990, 520 ou 45 miligramas por dia. Ao final desse período, os pesquisadores avaliaram osparticipante, podendo ser de 990, 520 ou 45 miligramas por dia. Ao final desse período, os pesquisadores avaliaram os
idosos e descobriram que aqueles que consumiram quantidades alta e média do achocolatado, em comparação com oidosos e descobriram que aqueles que consumiram quantidades alta e média do achocolatado, em comparação com o

restante dos participantes, apresentaram uma melhora nos reflexos, na capacidade de realizar mais de uma atividade aorestante dos participantes, apresentaram uma melhora nos reflexos, na capacidade de realizar mais de uma atividade aomesmo tempo, na memória verbal e na de trabalho (ou a curto prazo), além de melhores resultados em testes quemesmo tempo, na memória verbal e na de trabalho (ou a curto prazo), além de melhores resultados em testes que
avaliaram o raciocínio. Os autores do estudo atribuíram tais benefícios aos flavonoides, compostos presentes no cacauavaliaram o raciocínio. Os autores do estudo atribuíram tais benefícios aos flavonoides, compostos presentes no cacau
que, entre outros efeitos positivos, também são associados a benefícios ao coração — desde que aliados a uma dietaque, entre outros efeitos positivos, também são associados a benefícios ao coração — desde que aliados a uma dieta
saudável.saudável.

  AdaptadAdaptado o de de httphttp://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-
clemente/noticia/2014/03/geracao-de-bpais-avosb.htmlclemente/noticia/2014/03/geracao-de-bpais-avosb.html

De acordo com o texto,De acordo com o texto,

384  Q571031  Português

 “Entre as p “Entre as pesquisaesquisas que s que apontam papontam para efeitos poara efeitos positivos do sitivos do consumo consumo do do chocolate, as maischocolate, as mais
numerosas são, de longe, aquelas que associam o alimento a benefícios ao coração.". Assinale anumerosas são, de longe, aquelas que associam o alimento a benefícios ao coração.". Assinale a
alternativa em que o verbo destacado apresenta, na oração a que pertence, a mesma regência doalternativa em que o verbo destacado apresenta, na oração a que pertence, a mesma regência do
verbo associar no período acima.verbo associar no período acima.



 

a)  Foi ao cinema quando entardeceu.

b)  Crianças carentes precisam de atenção redobrada.

c)  Lavou o carro logo de manhã.

d)  Abandonou o emprego, pois estava insatisfeito.

e)  Entregamos os vasilhames ao repositor.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico de enfermagem

a)  estabelece uma relação de temporalidade com a oração subsequente.

b)  estabelece uma relação de condicionalidade com a oração antecedente.

c)  estabelece uma relação de condicionalidade com a oração subsequente.

d)  estabelece uma relação de temporalidade com a oração antecedente.

e)  estabelece uma relação de causalidade com a oração antecedente.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico de enfermagem

a)  acrescenta uma informação negativa em relação ao consumo do chocolate.

b)  exclui, dentre os benefícios do chocolate, sua ação antioxidante.

c)  introduz uma dúvida em relação aos benefícios do chocolate.

d)  restringe os benefícios do chocolate ao que foi apresentado no período anterior.

e)  acrescenta uma nova informação benéfica em relação ao consumo do chocolate.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico de enfermagem

a)  sujeito.

b)  complemento nominal.

c)  predicativo.

d)  objeto direto.

385  Q571032  Português

Em “Essa relação aconteceu principalmente quando o indivíduo consumia chocolate amargo."Em “Essa relação aconteceu principalmente quando o indivíduo consumia chocolate amargo."
Segundo os autores do estudo, pode ser que as calorias no chocolate sejam 'neutras'...", a oraçãoSegundo os autores do estudo, pode ser que as calorias no chocolate sejam 'neutras'...", a oração
destacadadestacada

386  Q571033  Português

Em “Além dissoEm “Além disso

 

 ,  , os pos pesquisaesquisadores acreditam que dores acreditam que as propriedades antioxidantes do as propriedades antioxidantes do chocolate...", chocolate...", aa
expressão destacadaexpressão destacada

387  Q571034  Português

Em “...é possível diminuir o risco de eventos cardiovasculares...", a oração destacada exerce funçãoEm “...é possível diminuir o risco de eventos cardiovasculares...", a oração destacada exerce função
dede



 

e)  objeto indireto.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico de enfermagem

a)  à ingestão de mais chocolate e, consequentemente, aumento do peso.

b)  ao aumento do IMC de acordo com a ingestão de chocolate amargo.

c)  à diminuição do ritmo metabólico conforme a maior ingestão de chocolate amargo.

d)  ao consumo maior de calorias, comendo mais chocolate, e apresentação de um IMC menor.

e)  ao acúmulo de gordura no corpo de acordo com as calorias ingeridas.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico de enfermagem

a)  Compense – compensasão.

b)  Período – periodisação.

c)  Oxidante – oxidação.

d)  Cognitivo – cognissão.

e)  Concluir – concluzão.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico de enfermagem

a)  separar adjunto adverbial de modo deslocado.

b)  separar adjunto adverbial de lugar deslocado.

c)  separar advérbio de tempo deslocado.

d)  separar adjunto adnominal antecipado.

e)  separar adjunto adverbial de tempo deslocado.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico de enfermagem

388  Q571035  Português

 “Essa relaç “Essa relação ão acontecaconteceu principalmente eu principalmente quando quando o o indivídindivíduo uo consumia chocolate consumia chocolate amargo."amargo."

No período acima, a expressão destacada refere-seNo período acima, a expressão destacada refere-se

389  Q571036  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta em relação à tiva correta em relação à grafia dografia dos pares.s pares.

390  Q571037  Português

Em “Ao final desse período, os pesquisadores avaliaram os idosos...", a vírgula foi empregada paraEm “Ao final desse período, os pesquisadores avaliaram os idosos...", a vírgula foi empregada para

391  Q571038  Português



 

a)  artigo, preposição e artigo.

b)  preposição, artigo e preposição.

c)  artigo, artigo e preposição.

d)  artigo, artigo e artigo.

e)  artigo, preposição e preposição.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Técnico de enfermagem

a)  oração que estabelece relação lógico-semântica de condição e está reduzida de infinitivo.

b)  oração que estabelece relação lógico-semântica de condição e está reduzida de particípio.

c)  oração que estabelece relação lógico-semântica de concessão e está reduzida de infinitivo.

d)  oração que estabelece relação lógico-semântica de concessão e está reduzida de particípio.

e)  oração que estabelece relação lógico-semântica de finalidade e está reduzida de infinitivo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Advogado

Em “... o chocolate amargo ajuda a diminuir a pressão arterial de pessoas que sofrem deEm “... o chocolate amargo ajuda a diminuir a pressão arterial de pessoas que sofrem de
hipertensão.", os termos destacados são, respectivamente,hipertensão.", os termos destacados são, respectivamente,

392  Q571039  Português

 “Os autores do  “Os autores do estudo atribuíram estudo atribuíram tais benefícios tais benefícios aos flaos flavonoides, avonoides, compostos compostos presepresentes no ntes no caccacauau
que, entre outros efeitos positivos, também são associados a benefícios ao coração — desde queque, entre outros efeitos positivos, também são associados a benefícios ao coração — desde que
aliados a uma dieta saudável.". No período acima, a oração destacada trata-se de umaaliados a uma dieta saudável.". No período acima, a oração destacada trata-se de uma

393  Q518884  Português

  Quem Quem é é o o seu seu filho?filho?
  Os Os pais pais perderam perderam a a intimidade intimidade com com as as criançacriança s. s. EsseEsse
  e e outros outros efeefeitos itos da da terceiterceirização rização da da educação educação e e dosdos
  cuidados cuidados de de saúdesaúde

[...]Todos os dias as mulheres provam que são capazes de se dividir em muitas. Elas conciliam casa, trabalho, filhos,[...]Todos os dias as mulheres provam que são capazes de se dividir em muitas. Elas conciliam casa, trabalho, filhos,
estudos, beleza com notável habilidade. O segredo é não almejar a perfeição.estudos, beleza com notável habilidade. O segredo é não almejar a perfeição.
  AdminiAdministrstro o a via vida como da como o eo equilibrista de quilibrista de pratprat os daqueles os daqueles circos antigos. O circos antigos. O importantimportant e e não é não é manter cada prato girandomanter cada prato girando
perfeitamente. O importante é acudir cada um no momento certo para evitar que eles caiam.perfeitamente. O importante é acudir cada um no momento certo para evitar que eles caiam.
  Quando o Quando o bebê bebê nasce, toda profissional vive nasce, toda profissional vive o dileo dilema do ma do retorno ao traretorno ao tra balho. E, balho. E, antes disso, vivantes disso, vive e o dileo dilema dama da
terceirização dos cuidados. O que é melhor? Deixar a criança na creche, com uma babá ou com a avó?terceirização dos cuidados. O que é melhor? Deixar a criança na creche, com uma babá ou com a avó?
  TodaToda s as s as possibilidades têm possibilidades têm prós e prós e contrcontras.A as.A escolha depeescolha depende nde da estrutura familiar da estrutura familiar e e do orçamento do orçamento do casal. do casal. OO
importante, em todas as opções, é não exagerar na terceirização. Minha filha teve babá. Creches que funcionam em horárioimportante, em todas as opções, é não exagerar na terceirização. Minha filha teve babá. Creches que funcionam em horário
comercial não são uma alternativa para jornalistas.Trabalhamos em horários irregulares, frequentemente à noite e decomercial não são uma alternativa para jornalistas.Trabalhamos em horários irregulares, frequentemente à noite e de

madrugada.madrugada.
  Nossa saída fNossa saída foi crioi criar um ar um sistema sistema de sede semitemiterceirirceirização. A zação. A babá não dormbabá não dormia no ia no trabalho e trabalho e folgava folgava todos os sábados,todos os sábados,
domingos e feriados.domingos e feriados.
  Eu e Eu e meu meu marido fazíamos um marido fazíamos um revezamento. revezamento. Um Um dos dois chegava edos dois chegava em m casa a tempo de casa a tempo de substsubstituir a babá quando aituir a babá quando a

 jornad jornada diáa diá ria dela tria dela t erminava. Em boa paerminava. Em boa pa rte darte da s manhãs manhã s e nos s e nos finais de semana, nofinais de semana, no ssa ssa filha era só filha era só nossanossa . Nunca a ba. Nunca a ba bábá
nos acompanhou ao pediatra, ao supermercado, ao restaurante, ao hotel, ao teatrinho infantil. Pudemos acompanhar onos acompanhou ao pediatra, ao supermercado, ao restaurante, ao hotel, ao teatrinho infantil. Pudemos acompanhar o
desenvolvimento do paladar. Com alegria, levávamos a Bia para conhecer frutas e legumes no hortifrutti ou na feira.desenvolvimento do paladar. Com alegria, levávamos a Bia para conhecer frutas e legumes no hortifrutti ou na feira.

 Apresentamos sa Apresentamos sa bores e tbores e texturaextura s e hoje nos s e hoje nos orgulhamos orgulhamos de ver as de ver as escolhas escolhas que ela é capaque ela é capa z de fazz de faz er. Aos sábaer. Aos sába dos dos ouou
domingos, eu preparava cardápios para a semana inteira e comprava os ingredientes. Faço isso até hoje. Facilita a vida,domingos, eu preparava cardápios para a semana inteira e comprava os ingredientes. Faço isso até hoje. Facilita a vida,
evita desperdício e nos dá a certeza de comer bem durante a semana toda, mesmo que o preparo das refeições sejaevita desperdício e nos dá a certeza de comer bem durante a semana toda, mesmo que o preparo das refeições seja
terceirizado.terceirizado.
  Os Os pais precisam pais precisam reassumir seu reassumir seu papel papel na ena educaçãducaçã o o alimentar. alimentar. Durante a Durante a entrevista, entrevista, BeBecker mcker mencionou encionou contrcontradiçõesadições
comuns. “Os pais se preocupam com vento encanado e pés no chão frio, mas oferecem aos filhos lixo tóxico para elescomuns. “Os pais se preocupam com vento encanado e pés no chão frio, mas oferecem aos filhos lixo tóxico para eles
comerem", afirma. Ao ouvir isso, me lembrei de outra historinha. Quando minha filha ainda estava na fase da papinha ecomerem", afirma. Ao ouvir isso, me lembrei de outra historinha. Quando minha filha ainda estava na fase da papinha e
decidíamos viajar de férias, a alimentação era um desafio. A babápreparava as sopinhas da semana em casa,decidíamos viajar de férias, a alimentação era um desafio. A babápreparava as sopinhas da semana em casa,
congelávamos em diferentes potinhos e colocávamos numa bolsa térmica. No hotel, transferíamos tudo para o freezer.congelávamos em diferentes potinhos e colocávamos numa bolsa térmica. No hotel, transferíamos tudo para o freezer.



 

a)  o sistema de semiterceirização relatado pela autora se refere a entregar a educação dos filhos
integralmente a outro, seja babá, avós ou creche.

b)  a autora faz uma analogia entre manter os pratos girando como um equilibrista e administrar a vida,
buscando não a perfeição, mas o auxílio a cada um que necessita na hora certa.

c)  para a mulher se dividir em muitas, conciliando trabalho, filhos, estudos, beleza, é necessário buscar a
perfeição em cada tarefa que desempenha.

d)  a terceirização dos cuidados nada mais é que abrir mão da profissão e assumir integralmente os
cuidados em relação à criação dos filhos.

e)  entre as contradições comuns, na criação de filhos, está o fato dos pais preocuparem-se em demasia
com o que os filhos comem e não se preocuparem, por exemplo, com as situações que podem causar
um resfriado.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Advogado

a)  para atender à regência do nome “irregulares”.

b)  para atender à regência do verbo “trabalhar”.

c)  por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.

d)  para concordar com o advérbio “frequentemente”.

e)  para atender à regência do nome “madrugada.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Advogado

a)  pontuação.

b)  concordância.

c)  regência.

Como eram viagens curtas, sempre dava certo.Como eram viagens curtas, sempre dava certo.
  Um Um dia fizemdia fizemos uma vos uma viagem iagem um um pouco mais lpouco mais longa, de onga, de carrocarro . . Resolvi Resolvi passpass ar no supermear no supermercado e comprar uma rcado e comprar uma papinhapapinha
pronta, dessas industrializadas, para pronta, dessas industrializadas, para ofereoferecer a ela quando cer a ela quando fizéfizéssemos umssemos uma paraa para da num restaurante de beira de estrada.da num restaurante de beira de estrada.
Planejei tudo direitinho. Só não contei com o apurado controle de qualidade da minha bebê. Tirei a tampa do produto e, naPlanejei tudo direitinho. Só não contei com o apurado controle de qualidade da minha bebê. Tirei a tampa do produto e, na
primeira colherada, ela cuspiu a gororoba longe. Fez uma careta horrível, como se eu estivesse oferecendo a ela algumaprimeira colherada, ela cuspiu a gororoba longe. Fez uma careta horrível, como se eu estivesse oferecendo a ela alguma
coisa imprópria para coisa imprópria para consumo humconsumo humano.ano.
  Como Como desprezar essa sabedoria? Foi desprezar essa sabedoria? Foi a primea primeira e ira e última vúltima vez ez que que uma uma papinha prontpapinha pronta entrou a entrou no nosso carrinho deno nosso carrinho de
supermercado.supermercado.
  Aprender Aprender a comer a comer bem bem é é um um patrpatr imônio imônio para a vida toda, mas os para a vida toda, mas os pais negligencipais negligenciam eam esse aprendizado. Acham sse aprendizado. Acham que que issoisso
não é importante ou que não é função deles. Se preocupam mais em comprar o último iPad para os filhos do que em sabernão é importante ou que não é função deles. Se preocupam mais em comprar o último iPad para os filhos do que em saber
se eles reconhecem uma berinjela. Educar é difícil. Ter filhos é conhecer a vida selvagem. Precisamos menos de manuais dese eles reconhecem uma berinjela. Educar é difícil. Ter filhos é conhecer a vida selvagem. Precisamos menos de manuais de
instrução e mais de bom senso. Acertamos aqui, erramos ali. É preciso ter serenidade para aceitar isso.instrução e mais de bom senso. Acertamos aqui, erramos ali. É preciso ter serenidade para aceitar isso.
  Sou mSou mãe há ãe há quase 14 quase 14 anos. Muita coisa vanos. Muita coisa vem em por aí. por aí. O O balanço geral, balanço geral, até agora, deixa até agora, deixa a famía família satisfeita.lia satisfeita.
Não terceirizamos além da conta. Não perdemos o contato. Não nos arrependemos.Não terceirizamos além da conta. Não perdemos o contato. Não nos arrependemos.

 Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/cristiane-segatto/
 noticia/2013/12/quem-e-bo-seu-filhob.html

De acordo com o texto,De acordo com o texto,

394  Q518885  Português Morfologia

Em “Trabalhamos em horários irregulares, frequentemente à noite e de madrugada.”, oEm “Trabalhamos em horários irregulares, frequentemente à noite e de madrugada.”, o
sinal indicativo de crase foi empregado:sinal indicativo de crase foi empregado:

395  Q518886  Português

Em “Ao ouvir isso, me lembrei de outra historinha.”, há uma inadequação gramatical quanto àEm “Ao ouvir isso, me lembrei de outra historinha.”, há uma inadequação gramatical quanto à



 

d)  colocação pronominal.

e)  ortografia.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Advogado

a)  para separar adjunto adnominal deslocado.

b)  para separar adjunto adverbial de lugar deslocado.

c)  para separar oração adverbial temporal antecipada.

d)  para separar adjunto adverbial de tempo deslocado.

e)  para separar oração adverbial final em posição antecipada.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Advogado

a)  um prefixo com sentido de posição intermediária e um prefixo com sentido de ação.

b)  um sufixo com sentido de ocupação/ofíc io.

c)  um prefixo com sentido de negação.

d)  um prefixo com sentido de ocupação/ofício.

e)  um prefixo com sentido de ação ou movimento e um sufixo com sentido de ocupação/ofício.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Advogado

a)  Em “...mesmo que o preparo das refeições seja terceirizado...”, a expressão destacada deve

ser substituída por “visto que” para que haja a adequada utilização da colocação pronominal.

b)  Em “É preciso ter serenidade para aceitar isso.”, o termo destacado deve ser substituído por “isto” para
que haja a adequada utilização do pronome demonstrativo.

c)  Em “...mas os pais negligenciam esse aprendizado.”, o termo destacado pode ser substituído por
 “portanto” sem que haja prejuízo semântico ou sintático.

d)  Em “Se preocupam mais em comprar o último iPad para os filhos...”, a expressão destacada deve ser
substituída por “Preocupam-se” para que haja a adequada utilização da colocação pronominal.

e)  Em “E, antes disso

 

, vive o dilema da terceirização dos cuidados.”, o termo destacado deve ser
substituído por “disto”, para que haja a adequada utilização do pronome demonstrativo.

396  Q518887  Português

Em “Aos sábados ou domingos, eu preparava cardápios para a semana inteira e compravaEm “Aos sábados ou domingos, eu preparava cardápios para a semana inteira e comprava
os ingredientes.”, as vírgulas foram empregadasos ingredientes.”, as vírgulas foram empregadas

397  Q518888  Português

 A palavra “equilib A palavra “equilibristarista” apresenta em sua ” apresenta em sua formaçãoformação

398  Q518889  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta quanto tiva correta quanto ao ao que se afique se afirma.rma.

399  Q518890  Português



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Advogado

a)  estabelece uma relação de concessão no período a que pertence.

b)  estabelece uma relação de adversidade no período a que pertence.

c)  estabelece uma relação de consequência no período a que pertence.

d)  restringe e limita a significação da oração que a antecede.

e)  acrescenta uma informação comparativa em relação à oração antecedente.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Advogado

a)  complemento nominal.

b)  sujeito.

c)  predicativo.

d)  objeto direto.

e)  objeto indireto.

 “Faço  “Faço isso isso até até hoje. hoje. FacFacilita ilita a a vida, vida, evita evita desperdício desperdício e e nos nos dá dá a a cercerteza teza de de comer comer bem bem durante durante aa
semana toda, mesmo que o preparo das refeições seja terceirizado.” semana toda, mesmo que o preparo das refeições seja terceirizado.” 

 A oração d A oração destaestacadacada

400  Q518891  Português

Em “Aprender a comer bem é um patrimônio para a vida toda...”, a oração destacada exerce, noEm “Aprender a comer bem é um patrimônio para a vida toda...”, a oração destacada exerce, no
período, função deperíodo, função de

Respostas 381: 382: 383: 384: 385: 386: 387: 388: 389: 390: 391: 392: 393:

394: 395: 396: 397: 398: 399: 400:

←  1 2 … 16 17 18 19 20 21 22 23 24 … 39
40 →



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Advogado

a)  um período composto por duas orações autônomas e independentes em que as orações são ligadas
por um conectivo.

b)  um período composto em que a segunda oração exerce função de adjetivo em relação à oração
principal.

c)  um período composto por duas orações em que a segunda oração funciona como termo essencial
da primeira oração.

d)  um período composto por duas orações em que a segunda oração funciona como termo acessório
da primeira oração.

e)  um período composto por duas orações autônomas e independentes em que as orações não são
ligadas por um conectivo.

401  Q518892  Português

  Quem Quem é é o o seu seu filho?filho?
  Os Os pais pais perderam perderam a a intimidade intimidade com com as as criançacriança s. s. EsseEsse
  e e outros outros efeefeitos itos da da terceiterceirização rização da da educação educação e e dosdos
  cuidados cuidados de de saúdesaúde

[...]Todos os dias as mulheres provam que são capazes de se dividir em muitas. Elas conciliam casa, trabalho, filhos,[...]Todos os dias as mulheres provam que são capazes de se dividir em muitas. Elas conciliam casa, trabalho, filhos,
estudos, beleza com notável habilidade. O segredo é não almejar a perfeição.estudos, beleza com notável habilidade. O segredo é não almejar a perfeição.
  AdminiAdministrstro o a via vida como da como o eo equilibrista de quilibrista de pratprat os daqueles os daqueles circos antigos. O circos antigos. O importantimportant e e não é não é manter cada prato girandomanter cada prato girando
perfeitamente. O importante é acudir cada um no momento certo para evitar que eles caiam.perfeitamente. O importante é acudir cada um no momento certo para evitar que eles caiam.
  Quando o Quando o bebê bebê nasce, toda profissional vive nasce, toda profissional vive o dileo dilema do ma do retorno ao traretorno ao tra balho. E, balho. E, antes disso, vivantes disso, vive e o dileo dilema dama da
terceirização dos cuidados. O que é melhor? Deixar a criança na creche, com uma babá ou com a avó?terceirização dos cuidados. O que é melhor? Deixar a criança na creche, com uma babá ou com a avó?

  TodaToda s as s as possibilidades têm possibilidades têm prós e prós e contrcontras.A as.A escolha depeescolha depende nde da estrutura familiar da estrutura familiar e e do orçamento do orçamento do casal. do casal. OOimportante, em todas as opções, é não exagerar na terceirização. Minha filha teve babá. Creches que funcionam em horárioimportante, em todas as opções, é não exagerar na terceirização. Minha filha teve babá. Creches que funcionam em horário
comercial não são uma alternativa para jornalistas.Trabalhamos em horários irregulares, frequentemente à noite e decomercial não são uma alternativa para jornalistas.Trabalhamos em horários irregulares, frequentemente à noite e de
madrugada.madrugada.
  Nossa saída fNossa saída foi crioi criar um ar um sistema sistema de sede semitemiterceirirceirização. A zação. A babá não dormbabá não dormia no ia no trabalho e trabalho e folgava folgava todos os sábados,todos os sábados,
domingos e feriados.domingos e feriados.
  Eu e Eu e meu meu marido fazíamos um marido fazíamos um revezamento. revezamento. Um Um dos dois chegava edos dois chegava em m casa a tempo de casa a tempo de substsubstituir a babá quando aituir a babá quando a

 jornad jornada diáa diá ria dela tria dela t erminava. Em boa paerminava. Em boa pa rte darte da s manhãs manhã s e nos s e nos finais de semana, nofinais de semana, no ssa ssa filha era só filha era só nossanossa . Nunca a ba. Nunca a ba bábá
nos acompanhou ao pediatra, ao supermercado, ao restaurante, ao hotel, ao teatrinho infantil. Pudemos acompanhar onos acompanhou ao pediatra, ao supermercado, ao restaurante, ao hotel, ao teatrinho infantil. Pudemos acompanhar o
desenvolvimento do paladar. Com alegria, levávamos a Bia para conhecer frutas e legumes no hortifrutti ou na feira.desenvolvimento do paladar. Com alegria, levávamos a Bia para conhecer frutas e legumes no hortifrutti ou na feira.

 Apresentamos sa Apresentamos sa bores e tbores e texturaextura s e hoje nos s e hoje nos orgulhamos orgulhamos de ver as de ver as escolhas escolhas que ela é capaque ela é capa z de fazz de faz er. Aos sábaer. Aos sába dos dos ouou
domingos, eu preparava cardápios para a semana inteira e comprava os ingredientes. Faço isso até hoje. Facilita a vida,domingos, eu preparava cardápios para a semana inteira e comprava os ingredientes. Faço isso até hoje. Facilita a vida,
evita desperdício e nos dá a certeza de comer bem durante a semana toda, mesmo que o preparo das refeições sejaevita desperdício e nos dá a certeza de comer bem durante a semana toda, mesmo que o preparo das refeições seja
terceirizado.terceirizado.
  Os Os pais precisam pais precisam reassumir seu reassumir seu papel papel na ena educaçãducaçã o o alimentar. alimentar. Durante a Durante a entrevista, entrevista, BeBecker mcker mencionou encionou contrcontradiçõesadições
comuns. “Os pais se preocupam com vento encanado e pés no chão frio, mas oferecem aos filhos lixo tóxico para elescomuns. “Os pais se preocupam com vento encanado e pés no chão frio, mas oferecem aos filhos lixo tóxico para eles
comerem", afirma. Ao ouvir isso, me lembrei de outra historinha. Quando minha filha ainda estava na fase da papinha ecomerem", afirma. Ao ouvir isso, me lembrei de outra historinha. Quando minha filha ainda estava na fase da papinha e
decidíamos viajar de férias, a alimentação era um desafio. A babápreparava as sopinhas da semana em casa,decidíamos viajar de férias, a alimentação era um desafio. A babápreparava as sopinhas da semana em casa,
congelávamos em diferentes potinhos e colocávamos numa bolsa térmica. No hotel, transferíamos tudo para o freezer.congelávamos em diferentes potinhos e colocávamos numa bolsa térmica. No hotel, transferíamos tudo para o freezer.
Como eram viagens curtas, sempre dava certo.Como eram viagens curtas, sempre dava certo.
  Um Um dia fizemdia fizemos uma vos uma viagem iagem um um pouco mais lpouco mais longa, de onga, de carrocarro . . Resolvi Resolvi passpass ar no supermear no supermercado e comprar uma rcado e comprar uma papinhapapinha

pronta, dessas industrializadas, para pronta, dessas industrializadas, para ofereoferecer a ela quando cer a ela quando fizéfizéssemos umssemos uma paraa para da num restaurante de beira de estrada.da num restaurante de beira de estrada.
Planejei tudo direitinho. Só não contei com o apurado controle de qualidade da minha bebê. Tirei a tampa do produto e, naPlanejei tudo direitinho. Só não contei com o apurado controle de qualidade da minha bebê. Tirei a tampa do produto e, na
primeira colherada, ela cuspiu a gororoba longe. Fez uma careta horrível, como se eu estivesse oferecendo a ela algumaprimeira colherada, ela cuspiu a gororoba longe. Fez uma careta horrível, como se eu estivesse oferecendo a ela alguma
coisa imprópria para coisa imprópria para consumo humconsumo humano.ano.
  Como Como desprezar essa sabedoria? Foi desprezar essa sabedoria? Foi a primea primeira e ira e última vúltima vez ez que que uma uma papinha prontpapinha pronta entrou a entrou no nosso carrinho deno nosso carrinho de
supermercado.supermercado.
  Aprender Aprender a comer a comer bem bem é é um um patrpatr imônio imônio para a vida toda, mas os para a vida toda, mas os pais negligencipais negligenciam eam esse aprendizado. Acham sse aprendizado. Acham que que issoisso
não é importante ou que não é função deles. Se preocupam mais em comprar o último iPad para os filhos do que em sabernão é importante ou que não é função deles. Se preocupam mais em comprar o último iPad para os filhos do que em saber
se eles reconhecem uma berinjela. Educar é difícil. Ter filhos é conhecer a vida selvagem. Precisamos menos de manuais dese eles reconhecem uma berinjela. Educar é difícil. Ter filhos é conhecer a vida selvagem. Precisamos menos de manuais de
instrução e mais de bom senso. Acertamos aqui, erramos ali. É preciso ter serenidade para aceitar isso.instrução e mais de bom senso. Acertamos aqui, erramos ali. É preciso ter serenidade para aceitar isso.
  Sou mSou mãe há ãe há quase 14 quase 14 anos. Muita coisa vanos. Muita coisa vem em por aí. por aí. O O balanço geral, balanço geral, até agora, deixa até agora, deixa a famía família satisfeita.lia satisfeita.
Não terceirizamos além da conta. Não perdemos o contato. Não nos arrependemos.Não terceirizamos além da conta. Não perdemos o contato. Não nos arrependemos.

 Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/cristiane-segatto/
 noticia/2013/12/quem-e-bo-seu-filhob.html

Em “Acertamos aqui, erramos ali.”, temosEm “Acertamos aqui, erramos ali.”, temos

BETA



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Advogado

a)  complemento nominal.

b)  adjunto adnominal.

c)  adjunto adverbial.

d)  predicativo.

e)  aposto.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Enfermeiro

402  Q518893 Português

Em “Quando o bebê nasce, toda profissional vive o dilema do retorno ao trabalho.”, aEm “Quando o bebê nasce, toda profissional vive o dilema do retorno ao trabalho.”, a
expressão destacada tem função deexpressão destacada tem função de

403  Q476803  Português

  Os Os melhores melhores pais pais não não têm têm filhosfilhos

 Isabel Clemente

 Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações
interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com
comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fuxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem
muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos,
mas sabem julgar como ninguém.

 Você descobrirá uma categor ia humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a
cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As

crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa
fase dura pouco.

 O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado
por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe
que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é
mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

 Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no
fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é
pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um
tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chiliques.

 Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que
gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

 Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.
São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado,
tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer
circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

 Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem
brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e
nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

 Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao
coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fiel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem
metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e
grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

 Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel- clem...http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel- clem... 
noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html

De acordo com o texto,De acordo com o texto,



 

a)  as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens
sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.

b)  todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira
correta para educar uma criança.

c)  as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar
demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.

d)  são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente
elas se encontram apenas entre os membros da própria família.

e)  algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas
passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Enfermeiro

a)  pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.

b)  pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.

c)  pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.

d)  pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.

e)  pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Enfermeiro

a)  concessão.

b)  finalidade.

c)  consequência

d)  proporção.

e)  conformidade.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Enfermeiro

a)  a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.

b)  a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal
conhecimento em prática.

c)  a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de flhos, pelo menos dos
filhos dos outros.

404  Q476804  Português

EmEm “Nunca foi criança.", o termo destacadoNunca foi criança.", o termo destacado

405  Q476805  Português

Em “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dosEm “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos
outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é deoutros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

406  Q476806  Português

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica" refere-sePodemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica" refere-se



 

d)  a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita
complacência.

e)  a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o
que está falando.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Enfermeiro

a)  proporção.

b)  conformidade.

c)  finalidade.

d)  concessão.

e)  consequência.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Enfermeiro

a)  é um advérbio que indica inclusão.

b)  é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.

c)  é um advérbio que indica exclusão.

d)  é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.

e)  é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Enfermeiro

a)  portanto.

b)  logo.

c)  porquanto.

d)  assim.

e)  porém.

407  Q476807  Português

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.", a relaçãoEm “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.", a relação
lógico- semântica estabelecida no período é delógico- semântica estabelecida no período é de

408  Q476808  Português

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.", o termo destacadoEm “...da saída da maternidade até a porta da escola.", o termo destacado

409  Q476809  Português

 “A maior  “A maior diferença entre você e essas pessdiferença entre você e essas pessoas é oas é que algque algumas não umas não têm fitêm fi lhos, lhos, mas sabem julgarmas sabem julgar
como ninguém."como ninguém."

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ouNo período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ousintático porsintático por



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Enfermeiro

a)  introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

b)  introduz uma afirmação em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

c)  introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório

d)  introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório

e)  introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFCProva: Enfermeiro

a)  orgulho.

b)  altivez.

c)  modéstia.

d)  embófia

e)  páfia.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMGProva: Advogado

410  Q476810 Português

Em “Talvez alguns desses conselheiros não- requisitados tenham filhos, o que dará a eles o vernizEm “Talvez alguns desses conselheiros não- requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz
de falar como quem sabe o que está dizendo.", o termo destacadode falar como quem sabe o que está dizendo.", o termo destacado

411  Q476811  Português

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer,...", o termo destacadoEm “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer,...", o termo destacado
significa, EXCETOsignifica, EXCETO

412  Q514005  Português

Sauna ajuda nas Sauna ajuda nas atividadeatividades físicas e organiza o s físicas e organiza o sistema respisistema respiratórioratório

 As saunas são conhecidas há séculos por seus aspectos sociais e terapêuticos. Em Brasília, a t radição é mantida em casas especializadas ou
em academias de ginástica. Existem, basicamente, dois tipos: as secas e as úmidas. As primeiras elevam a temperatura corpórea e deixam o
ambiente mais ressecado. Construídas em madeira, elas são populares em países nórdicos e mantêm a temperatura entre 60ºC e 80ºC. As
saunas úmidas são bem mais difundidas no Brasil e funcionam a vapor da água. Feitas em pedra ou azulejo, atingem até 50º C.

O estudante e atleta Túlio Cipriani, 21 anos, herdou do pai o costume de frequentar saunas. Sua primeira incursão foi aos 8 e não parou
desde então. “A sauna é para relaxar. É um momento que eu tenho, fco sozinho, pensando em muita coisa. Quando venho depois do treino,
refito sobre o que eu posso melhorar”, avalia Túlio, que faz, em média, três sessões por semana.

 A sauna pode ser a liada na prát ica de exercícios físicos, já que a vasodilatação proporcionada ajuda na recuperação do corpo. Além disso,
rejuvenesce a pele, facilita a liberação de toxinas (pelo suor), promove o relaxamento e pode reorganizar o sistema cardiorrespiratório. Há
indício de que os banhos de calor sejam benéfcos em casos de paralisia cerebral. Pessoas nesse estado tiveram lesionadas áreas do cérebro,
muitas vezes, por falta de oxigenação. A hipótese dos cientistas é que a sauna contribui para a chamada perfusão sanguínea. A perfusão
sanguínea é a atividade de penetração do sangue em todos os seguimentos do corpo por via capilar e venular. A diminuição de oxigênio no
sangue e a isquemia (comprometimento da perfusão) tendem a danifcar as células cerebrais. A tolerância corpórea e a capacidade de cada
pessoa defnem o tempo limite de permanência dentro de uma sauna. Para o professor de educação física Marcellus Peixoto, a medida é o
conforto e o bem-estar de cada um. “O tempo indicado de permanência em uma sauna é de 15 a 20 minutos, mas existem pessoas que
suportam mais e pessoas que não aguentam nem 5 minutos”, explica. Os benefícios de uma sessão perduram por até 3 dias. Então, duas
vezes por semana já está de bom tamanho.

Um dos maiores mitos envolvendo saunas diz respeito à perda de peso. O banho de calor não queima caloria. O que ocorre é que o corpo
perde líquido e desidrata momentaneamente. A sauna é favorável à atividade física, mas a desidratação é capaz de reverter os eventuais
benefícios. Com menor concentração de água, as reações químicas intracelulares tendem a não acontecer nas velocidades adequadas. A
condução do impulso nervoso pode fcar prejudicada. Portanto, se passar do ponto, a sauna prejudica a resistência do corpo.



 

a)  em nenhuma situação, os banhos em saunas podem ser prejudiciais à resistência do corpo.

b)  apesar de nenhuma pessoa suportar, o tempo indicado de permanência para todas elas na sauna é de
15 a 20 minutos.

c)  além de rejuvenescer a pele, de facilitar a liberação de toxinas (pelo suor), promover o relaxamento e
reorganizar o sistema cardiorrespiratório, outro benefício do banho em saunas é a queima de calorias
no caso de pessoas que precisam emagrecer.

d)  além de vários outros benefícios, há ainda a possibilidade de os banhos de calor poderem contribuir
em casos de paralisia cerebral

e)  para se ter benefícios, o mínimo é fazer 3 (três) sessões de sauna por semana.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMGProva: Advogado

a)  “As primeiras elevam a temperatura corpórea...”.

b)  “Construídas em madeira...”.

c)  “...elas são populares em países nórdicos...”.

d)  “...mantêm a temperatura entre 60ºC e 80ºC”.

e)  “...funcionam a vapor da água”.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMGProva: Advogado

a)  causa.

b)  condição.

c)  tempo.

d)  proporção.

e)  finalidade.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMGProva: Advogado

[...]

Texto adaptado: http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noti- cias/2014/03/08/noticia_saudeplena,147792/sauna-ajuda-nas-ativida-
des-fsicas-e-organiza-o-sistema-respiratorio.shtml

De acordo com o texto,

413  Q514006  Português

 Assinale a alternativa em que, no primeiro parágrafo do texto, o termo destacado NÃONÃO esteja se referindo às
saunas secas.

414  Q514007  Português

 ‘“Quando venho depois do treino, reflito sobre o que eu posso melhorar’...”.
No período acima, a oração destacada estabelece, com a oração subsequente, relação de

415  Q514008  Português

Em “A sauna é favorável à atividade física...”, a expressão destacada exerce função de



 

a)  objeto indireto

b)  complemento nominal.

c)  objeto direto

d)  adjunto adnominal

e)  adjunto adverbial

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMGProva: Advogado

a)  separar adjunto adverbial.

b)  separar termos de uma enumeração de lugares

c)  indicar elipse

d)  separar aposto

e)  separar orações independentes.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMGProva: Advogado

a)  visto que

b)  pois.

c)  uma vez que

d)  ainda que

e)  porquanto

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMGProva: Advogado

a)  todas as proparoxítonas são acentuadas. Como a palavra é uma proparoxítona, ela deve ser acentuada.

b)  é uma paroxítona terminada em “a” 

c)  é uma paroxítona terminada em ditongo.

d)  é polissílaba

e)  a sílaba tônica da palavra produz um som nasal.

416  Q514009  Português

Em “Em Brasília, a tradição é mantida em casas especializadas ou em academias de ginástica.”, a vírgula foi
empregada para

417  Q514010  Português

Em “A sauna pode ser aliada na prática de exercícios físicos, já que a vasodilatação proporcionada ajuda na
recuperação do corpo.", a expressão em destaque NÃO pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

418  Q514011  Português

O acento gráfico utilizado na palavra “permanência” justifica-se porque



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMGProva: Advogado

a)  é complemento verbal.

b)  poderia ser substituída por “sanguínea” que o sentido continuaria o mesmo.

c)  é uma locução adjetiva

d)  é formada pela contração de uma preposição + artigo e um substantivo.

e)  apresenta um substantivo variável quanto ao número.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMGProva: Advogado

a)  Condução.

b)  Enchente

c)  Caixa

d)
 Resistência.

e)  Adimissível.

419  Q514012  Português

Em “...é a atividade de penetração do sangue...”, a expressão destacadaNÃONÃO

420  Q514013  Português

Quanto à grafia das palavras, assinale a alternativa em que o termoNÃONÃO esteja grafado adequadamente

Respostas 401: 402: 403: 404: 405: 406: 407: 408: 409: 410: 411: 412: 413:

414: 415: 416: 417: 418: 419: 420:

←  1 2 … 17 18 19 20 21 22 23 24 25 … 39
40 →



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  para nos mantermos jovens, não podemos ser quem gostaríamos, mas aquilo que a sociedade nos
impõe.

b)  a juventude não tem limites e, para ser livre, é preciso ser intransigente em determinadas situações.

c)  hoje, com os avanços na medicina e os tratamentos para perpetuar a juventude, vencer a morte não é
mais uma utopia.

d)  uma criança em casa dificulta a reconstrução dos laços com a juventude em função da comparação
entre as diferenças de idade.

e)  não focar o pensamento no fim e ser curioso em relação à vida é a essência de um comportamento
 jovem.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSM
 

421  Q512040  Português

  A A geração geração de de pais-avôspais-avôs
Espremidos entre a infância dos filhos e a própria velhiceEspremidos entre a infância dos filhos e a própria velhice

chegando, homens de 50 ou 60 anos com filhos pequenoschegando, homens de 50 ou 60 anos com filhos pequenos
têm um gratêm um gra nde desafio nde desafio pela frente: envelhepela frente: envelhecer semcer sem

deixar de ser jovem.deixar de ser jovem.

 Isabel Clemente

 Eles tiveram filhos depois - ou bem depois - dos 45. Sentiam-se jovens. Não tinham dúvida a respeito disso, mas quando viram os filhos
crescendo, vacilaram. O tempo começou a passar mais rápido. Voltaram a malhar para recuperar o vigor físico. Estão mais vaidosos. De uma
hora para outra, incorporaram hábitos alimentares mais saudáveis. Precisam ter saúde, cabelos, músculos. Beber menos, dormir mais.
Prometeram aos filhos viver muito. E em nome dessa promessa, desejam a eternidade. Como todos nós.

 [...]Vencer a morte é um desejo humano, ainda que inconsciente. Uma utopia que nos move atrás de qualidade de vida, de cura para
doenças, de antídotos para o sofrimento, de vitaminas para a beleza. São armas capazes de retardar o envelhecimento, nunca detê-lo.
Envelhecer é um processo. A boa notícia é que a juventude é um estado de espírito que podemos cultivar.
 Pesquei especialmente para vocês, que estão se achando velhos, que têm medo de morrer antes que o filho cresça, tenha título de
eleitor ou dirija um carro, a melhor definição que conheço sobre juventude. Eu a encontrei no texto “Youth Mode: um estudo sobre a
liberdade", da Box1824, uma agência paulista especializada no tema jovens e em estratégias para se comunicar com eles.
 “Juventude não é liberdade no sentido político. É uma emancipação do tédio, do previsível, da tradição. É atingir um potencial máximo: a
habilidade de ser a pessoa que você quer ser. Trata-se da liberdade de escolher como se relacionar; de experimentar coisas novas; de
cometer erros. A juventude entende que toda liberdade tem limites e que ser adaptável é a única maneira de ser livre".
 Não estou sugerindo que você vista as roupas do seu filho adulto de 20 anos para brincar com sua criança de quatro, nem que cometa
desatinos dos quais vá se arrepender depois. O recado é “adapte-se". Pare de fumar ou beber tanto. Pratique algum esporte, ainda que seja
empinar pipas. Dê-se ao luxo de sentar no chão, por cinco minutos que seja, ao lado daquela criança para brincar de boneca. E tire partido
dos sorrisos. Você, que a essa altura já deve ter assistido ao filme de animação Monstros S.A., sabe que as gargalhadas das crianças liberam
muito mais energia do que os gritos e os choros. Para terminar, antes de reclamar de novo de alguma coisa, respire fundo. Respirar fundo
também é um ótimo antídoto para a velhice como predisposição da alma.
 A essência do comportamento jovem é ter curiosidade em relação à vida, e não perder tempo pensando no fim. De preferência, não ser
tedioso e, finalmente, ser aquilo que você gostaria de ser. Tem fase melhor da vida para alcançar este objetivo do que a meia idade? Talvez
hoje, mais do que nunca, vocês tenham a paz e o discernimento necessários para experimentar algo novo ou tomar decisões que mudem
para melhor o rumo de suas vidas. É uma hipótese. Dêemse o benefício da dúvida. Nossa cultura está repleta de interesses cruzados entre as
gerações. Talvez, com o fim da cerimônia e a relativização de certas tradições, estejamos inaugurando uma era propensa à maior

comunicação entre pessoas de idades tão diferentes. Sinta-se ungido pela sorte de recomeçar. Quando seu filho crescer, ele irá entender -mais cedo ou mais tarde - que a vida de cada um carrega histórias únicas, e que buscar uma escala de valores sobre as vantagens e as
desvantagens de ser filho de um pai “velho" é um exercício inútil.
 “Por muito tempo, a idade esteve amarrada a uma série de expectat ivas sociais. Mas quando o jovem da geração Boomerang retorna
para o ninho vazio e a aposentadoria fica mais distante a cada dia, o vínculo entre idade e expectativas sociais começa a se desfazer", diz
outro trecho do estudo da Box1824. Cabe a cada um, portanto, reconstruir os laços com a juventude. E te digo que a presença de uma
criança em casa é um ótimo começo.
 Ser pai de criança pequena agora é o seu predicado. As pessoas irão enxergá-lo também sob essa nova lógica. Pode ser que você não
tenha mais paciência para “certas coisas". Considere a algazarra excessiva, o barulho, desnecessário. Mas o pacote é esse do jeito que está
aí, aguardando para ser desembrulhado. Não inventaram nenhuma fórmula melhor para viver do que usufruir um dia depois do outro. E
quando você faz tudo isso no “modo jovem", você não se torna imortal, mas, parafraseando as mentes criativas da Box1824, você fica infinito.

 Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clem...http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clem... 
noticia/2014/03/geracao-de-bpais-avosb.html

De acordo com o texto,

422  Q512041  Português

BETA



 

Prova: Ana ista A ministrativo -
Contabilidade

a)  são facultativas, pois não é obrigatório o uso de vírgula em casos de conjunção concessiva deslocada.

b)  são obrigatórias, pois a conjunção adversativa está deslocada.

c)  são obrigatórias, pois a conjunção conclusiva está deslocada

d)  são facultativas, pois, independente da posição em que esteja a conjunção adversativa, não é
necessário usar a vírgula

e)  são facultativas, pois, independente da posição em que esteja a conjunção conclusiva, pode-se ou não
usar a vírgula.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  Em “São armas capazes de retardar o envelhecimento, nunca detê-lo.", a expressão em destaque deve
ser substituída por “nunca o deter".

b)  Em “Dê-se ao luxo de sentar no chão...", a expressão em destaque deve ser substituída por “Se dê"

c)  Em “Sentiam-se jovens.", a expressão em destaque deve ser substituída por “Se sentiam".

d)  Em “...você não se torna imortal...", a expressão em destaque deve ser substituída por “torna-se"

e)  Em “Dêem-se o benefício da dúvida.", a expressão em destaque deve ser substituída por “Se dêem"

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  estabelece uma relação temporal com a oração que lhe é subsequente

b)  estabelece uma relação temporal com a oração que a antecede.

c)  estabelece uma relação condicional com a oração que lhe é subsequente.

d)  estabelece uma relação condicional com a oração que a antecede.

e)  estabelece uma relação de finalidade com a oração que lhe é subsequente

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)

Em “Cabe a cada um, portanto, reconstruir os laços com a juventude.”, as vírgulas

423  Q512042  Português

 Assinale a alternativa correta, considerando as regras formais de colocação pronominal, quanto ao que se afirma.

424  Q512043  Português

 “Sinta-se ungido pela sorte de recomeçar. Quando seu filho crescer, ele irá entender - mais cedo ou mais tarde
-...” No período acima, a oração destacada

425  Q512044  Português

Em “E em nome dessa promessa, desejam a eternidade.”,



 

há uma inadequação gramatical quanto à concordância, pois o verbo desejar deveria estar no singular
para concordar com “promessa”.

b)  há uma inadequação gramatical quanto ao uso de pronome demonstrativo, pois o “dessa” deveria ser
 “desta” pelo fato de referir-se a algo que será citado posteriormente

c)  há uma inadequação gramatical quanto à pontuação, pois deveria haver uma vírgula depois da
conjunção aditiva “E”.

d)  há uma inadequação gramatical quanto à regência, pois o termo “a” deveria ser “à” para atender à
regência do verbo “desejar”.

e)  há uma inadequação gramatical quanto à regência, pois ao invés de usar “em” deveria ter sido usado
 “ao” para atender a regência do nome “eternidade”.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  Ungido – unsão

b)  Imortal – imortalisar.

c)  Presença – presenscial

d)  Vantagem – vantajozo

e)  Inaugurando – inauguração.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  para atender à regência do verbo “é” 

b)  para atender à regência do nome “relação” 

c)  para atender à regência do verbo “ter”.

d)  por tratar-se de locução adverbial de base feminina

e)  por tratar-se de locução conjuntiva de base feminina.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  à liberdade

b)  à agência paulista

c)  a estratégias

426  Q512045  Português

 Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos pares.

427  Q512046  Português Crase

 “A essência do comportamento jovem é ter curiosidade em relação à vida...” No período acima, a crase foi
utilizada

428  Q512047  Português

Em “Eu a encontrei no texto...”, o termo destacado refere-se



 

d)  à melhor definição que conheço sobre juventude

e)  à juventude.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  objeto direto.

b)  objeto indireto.

c)  complemento nominal

d)  predicativo do sujeito.

e)  adjunto adnominal.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  uma relação de causalidade em relação à oração que a antecede.

b)  uma relação temporal em relação à oração que a antecede

c)  uma relação de concessão em relação à oração que a antecede.

d)  uma relação de conformidade em relação à oração que a antecede.

e)  uma relação de finalidade em relação à oração que a antecede.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

429  Q512048  Português

Em “...já deve ter assistido ao filme...”, o termo destacado exerce função de

430  Q512049  Português

 “Não estou sugerindo que você vista as roupas do seu filho adulto de 20 anos para brincar com sua criança de
quatro...”

No excerto acima, a oração destacada estabelece

431  Q512150  Português

 Descoberta de gene ligado à puberdade precoce podeDescoberta de gene ligado à puberdade precoce pode

antecipar diagnósticoantecipar diagnóstico

  CrescimeCrescimento nto da da mama, mama, aparaparecimeecimento nto de de pelos pelos nas nas axilas axilas e e na na região região pubiana, pubiana, menstruaçãmenstruaçã o, o, mudança mudança do do tom tom de de vozvoz
são sinais comuns da puberdade. Os que estão relacionados às meninas aparecem, normalmente, entre os 8 e os 14 anos;são sinais comuns da puberdade. Os que estão relacionados às meninas aparecem, normalmente, entre os 8 e os 14 anos;
nos meninos, eles despontam entre os 9 e os 15 anos. A transformação natural do corpo humano já é uma fase que requernos meninos, eles despontam entre os 9 e os 15 anos. A transformação natural do corpo humano já é uma fase que requer
acompanhamento. Quando ela ocorre de forma precoce, às vezes aos 5 anos, os reflexos podem ser físicos, como aacompanhamento. Quando ela ocorre de forma precoce, às vezes aos 5 anos, os reflexos podem ser físicos, como a
interrupção do crescimento, mas também psicológicos. Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) identificou um geneinterrupção do crescimento, mas também psicológicos. Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) identificou um gene
relacirelacionado à onado à doença que pode antecipar o diagnóstico doença que pode antecipar o diagnóstico e facilie facilitar tar o to t ratamento.ratamento.

 A pesquisado A pesquisado ra ra Ana Claudia LaAna Claudia La tronico, tronico, que atque atua na ua na área área de genética dde genética de doenças e doenças endócrinas, endócrinas, percebeu, ao longo percebeu, ao longo dosdos
mais de 20 anos de carreira, que era recorrente a presença de histórico familiar entre os casos de puberdade precoce.mais de 20 anos de carreira, que era recorrente a presença de histórico familiar entre os casos de puberdade precoce.

 “Observ “Observamos amos a a ocorrocorrência ência de fade fa milimiliares ares afetados afetados e e até até então então não não havia havia nenhum tnenhum tipo ipo de de estudo", estudo", disse. disse. O qO que sue s e e sabia, sabia, aa
partir de um estudo israelense desenvolvido em 2004, é que a hereditariedade da puberdade precoce estava presente empartir de um estudo israelense desenvolvido em 2004, é que a hereditariedade da puberdade precoce estava presente em
aproximadamente 27% dos casos, informou a endocrinologista.aproximadamente 27% dos casos, informou a endocrinologista.

Foram selecionadas 15 famílias, reunindo 40 pessoas. A doença causa o desenvolvimento acelerado do corpo peloForam selecionadas 15 famílias, reunindo 40 pessoas. A doença causa o desenvolvimento acelerado do corpo pelo
aumento prematuro na produção do hormônio que libera as gonadotrofinas: o GnRH, que comanda o amadurecimentoaumento prematuro na produção do hormônio que libera as gonadotrofinas: o GnRH, que comanda o amadurecimento
sexual do organismo. A partir do sequenciamento genético desses pacientes, Ana Claudia identificou uma nova causa parasexual do organismo. A partir do sequenciamento genético desses pacientes, Ana Claudia identificou uma nova causa para



 

a)  normalmente, os sinais comuns da puberdade começam a aparecer mais cedo nos meninos do que nas
meninas.

b)  em “...os refexos podem ser físicos, como a interrupção do crescimento, mas também psicológicos.”,
infere-se que a criança apresentará somente refexos físicos e nunca psicológicos.

c)  somente a partir de 20 anos de estudos é que a pesquisadora Ana Claudia constatou, pelos resultados
de sua pesquisa, que a hereditariedade da puberdade precoce estava presente em aproximadamente
27% dos casos.

d)  o maior objetivo do estudo é trazer mudanças no tratamento da puberdade precoce.

e)  a descoberta da causa da doença, puberdade precoce, pode antecipar o diagnóstico e possibilitar o
início do tratamento.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

a)  mais se evitam os efeitos negativos físicos, e menos os de viés psicológico.

b)  menos chance tem de se evitar a estigmatização da criança em razão do aparecimento de sinais
puberais estranhos à faixa etária.

c)  mais sujeita a criança estará a algum tipo de abordagem sexual inadequada.

d)  mais cedo, a menina passa a ter mama, até a menstruar muito cedo.

e)  mais se evitam os efeitos negativos da doença.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

o início antecipado da puberdade: uma falha no gene MKRN3. Os resultados foram publicados na revista científicao início antecipado da puberdade: uma falha no gene MKRN3. Os resultados foram publicados na revista científica
americana New England Journal of Medicine.americana New England Journal of Medicine.

O estudo não tem como objetivo trazer mudanças no tratamento da puberdade precoce. “O procedimentoO estudo não tem como objetivo trazer mudanças no tratamento da puberdade precoce. “O procedimento
terapêutico é totalmente estabelecido e efetivo", destacou. A partir da compreensão da causa, no entanto, é possívelterapêutico é totalmente estabelecido e efetivo", destacou. A partir da compreensão da causa, no entanto, é possível
antecipar o diagnóstico e iniciar o uso dos remédios assim que aparecerem os primeiros sintomas. “Se o teste genéticoantecipar o diagnóstico e iniciar o uso dos remédios assim que aparecerem os primeiros sintomas. “Se o teste genético
estiver disponível, pode-se fazer a análise antes mesmo de ocorrer a manifestação clínica para saber se está ou não sobestiver disponível, pode-se fazer a análise antes mesmo de ocorrer a manifestação clínica para saber se está ou não sob
risco de desenvolver precocemente", apontou.risco de desenvolver precocemente", apontou.

 Ana Claudia  Ana Claudia destacdestac a a que quaque qua nto nto mais cedo mais cedo é iniciado é iniciado o to t ratratamento, mais amento, mais se evitam ose evitam o s s efeiefeitos tos negativos negativos da da doença.doença.
Entre eles, os de viés psicológico, como a estigmatização da criança em razão do aparecimento de sinais puberaisEntre eles, os de viés psicológico, como a estigmatização da criança em razão do aparecimento de sinais puberais
estranhos à faixa etária. “A menina passa a ter mama, até a menstruar muito cedo, e isso é um desconforto psicológicoestranhos à faixa etária. “A menina passa a ter mama, até a menstruar muito cedo, e isso é um desconforto psicológico
muito grande para a criança e para a família", avaliou. Segundo os pesquisadores, a antecipação da menarca pode,muito grande para a criança e para a família", avaliou. Segundo os pesquisadores, a antecipação da menarca pode,
inclusive, sujeitar a criança a algum tipo de abordagem sexual inadequada.inclusive, sujeitar a criança a algum tipo de abordagem sexual inadequada.
Do ponto de vista endocrinológico, há também o comprometimento da estatura. “Com o aumento dos hormônios sexuais,Do ponto de vista endocrinológico, há também o comprometimento da estatura. “Com o aumento dos hormônios sexuais,
como o estradiol, nas meninas, e testosterona, nos meninos, há alteração da maturação óssea e diminui o tempo decomo o estradiol, nas meninas, e testosterona, nos meninos, há alteração da maturação óssea e diminui o tempo de
crescimento", explicou. A interrupção do desenvolvimento ósseo pode provocar a perda de 10 a 12 centímetros de alturacrescimento", explicou. A interrupção do desenvolvimento ósseo pode provocar a perda de 10 a 12 centímetros de altura
em relação ao esperado para vários padrões familiares. Na vida adulta, as mulheres com puberdade precoce estão maisem relação ao esperado para vários padrões familiares. Na vida adulta, as mulheres com puberdade precoce estão mais
sujeitas a ter câncer de mama e de endométrio. Além disso, são mais frequentes os transtornos de ordem psicológica.sujeitas a ter câncer de mama e de endométrio. Além disso, são mais frequentes os transtornos de ordem psicológica.

  http:http://noticias.terra//noticias.terra .com.br/cie.com.br/ciencia/pesquisa/desconcia/pesquisa/desco berta-dberta-de-gene-liga- e-gene-liga- do-a-do-a-
puberdade-puberdade-
 precoce-pode-antecipar-diagnostico,9101b056a3d- precoce-pode-antecipar-diagnostico,9101b056a3d-

04410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html04410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

De acordo com o texto, pode-se afrmar queDe acordo com o texto, pode-se afrmar que

432  Q512151  Português

 “ Ana Claudi Ana Claudia destaca que a destaca que quanto quanto mais cedo mais cedo é ié iniciado niciado o o tratatratamentomento ...” 

433  Q512152  Português

No excerto “Os que estão relacionados às meninas aparecem, normalmente, entre os 8 e os 14 anos;No excerto “Os que estão relacionados às meninas aparecem, normalmente, entre os 8 e os 14 anos;
nos meninos, eles despontam entre os 9 e os 15 anos.”, o termo em destaquenos meninos, eles despontam entre os 9 e os 15 anos.”, o termo em destaque



 

a)  exerce função de artigo, pois defne o substantivo “menino” apresentado posteriormente.

b)  exerce função de pronome demonstrativo, pois refere-se à expressão antecedente “sinais comuns da
puberdade” e pode ser substituído por “aqueles”.

c)  está no plural para concordar com o substantivo “meninos”.

d)  é um pronome pessoal do caso oblíquo e tem função de complementar o verbo a ele relacionado.

e)  se for substituído por “sinais comuns da puberdade”, além de tornar o texto repetitivo, o sentido se
alterará.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente

 Administrativo

a)  circunstância de tempo.

b)  finalidade.

c)  contraste.

d)  proporcionalidade.

e)  concessão.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

a)  expressa restrição, pois o autor não está se referindo a qualquer pesquisadora, mas especificamente à
 Ana Claudia Latronico.

b)  é uma completiva nominal, pois funciona como complemento do substantivo antecedente, no caso, o
nome da pesquisadora.

c)  é uma oração subordinada subjetiva, pois exerce função de sujeito.

d)  é uma oração explicativa, pois acrescenta informação à oração principal.

e)  não deveria ser precedida por vírgula em decorrência da função que exerce.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

a)  “...um gene relacionado à doença que pode antecipar o diagnóstico e facilitar o tratamento.” 

b)  “... percebeu, ao longo dos mais de 20 anos de carreira, que era recorrente a presença de histórico
familiar entre os casos de puberdade precoce.” 

434  Q512153  Português

Em “Quando ela ocorre de forma precoceEm “Quando ela ocorre de forma precoce

 

 ,  , às vezes aos às vezes aos 5 5 anos, anos, os os reflexos preflexos podem odem ser físicos, ser físicos, comocomo
a interrupção do crescimento, mas também psicológicos.”, a oração em destaque expressaa interrupção do crescimento, mas também psicológicos.”, a oração em destaque expressa

435  Q512154  Português

Em “A pesquisadora Ana Claudia Latronico, que atua na área de genética de doenças endócrinas...”,Em “A pesquisadora Ana Claudia Latronico, que atua na área de genética de doenças endócrinas...”,
a oração em destaquea oração em destaque

436  Q512155  Português

 A f A função unção morfomorfossintática do ssintática do “que” “que” na na expresexpressão são “...prod“...produção ução do do hormôhormônio nio que que libera aslibera as
gonadotrofinas...” é a mesma função do “que” emgonadotrofinas...” é a mesma função do “que” em



 

c)  “Ana Claudia destaca que quanto mais cedo é iniciado o tratamento, mais se evitam os efeitos
negativos da doença.” 

d)  “...é possível antecipar o diagnóstico e iniciar o uso dos remédios assim que aparecerem os primeiros
sintomas.” 

e)  “...é que a hereditariedade da puberdade precoce estava presente em aproximadamente 27% dos
casos.” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

a)  Área.

b)  Genética.

c)  Possível.

d)  Desenvolvído.

e)  Além.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

a)  presente do indicativo.

b)  futuro do presente do indicativo.

c)  futuro do subjuntivo.

d)  futuro do pretérito do indicativo.

e)  pretérito imperfeito do subjuntivo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

a)  pode ser substituída sem qualquer prejuízo semântico por “portanto”.

b)  exprime oposição em relação à ideia anteriormente citada.

c)  exprime ideia de conc lusão.

d)  exprime ideia de conformidade.

e)  exprime ideia de explicação.

437  Q512156  Português

 Assinale a  Assinale a alternativa em alternativa em que que a pa palavra NÃO está acentuada adequadamente.alavra NÃO está acentuada adequadamente.

438  Q512157  Português

Em “Se o teste genético estiver disponível...”, a forma verbal em destaque está conjugada noEm “Se o teste genético estiver disponível...”, a forma verbal em destaque está conjugada no

439  Q512158  Português

Em “A partir da compreensão da causa, no entanto, é possível antecipar o diagnóstico e iniciar oEm “A partir da compreensão da causa, no entanto, é possível antecipar o diagnóstico e iniciar o
uso dos remédios assim que aparecerem os primeiros sintomas.”, a expressão em destaqueuso dos remédios assim que aparecerem os primeiros sintomas.”, a expressão em destaque



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

a)  isolar o aposto.

b)  intercalar a oração.

c)  separar termos de mesma função sintática.

d)  isolar o adjunto adverbial.

e)  separar a oração adverbial anteposta à oração principal.

440  Q512159 Português

 As vírgu As vírgulas em las em “Cresc“Crescimento imento da mda m ama, aparecimento ama, aparecimento de de pelos pelos nas axilas e nas axilas e na na região região pubiana,pubiana,
menstruação, mudança do tom de voz...”, foram empregadas paramenstruação, mudança do tom de voz...”, foram empregadas para

Respostas 421: 422: 423: 424: 425: 426: 427: 428: 429: 430: 431: 432: 433:

434: 435: 436: 437: 438: 439: 440:

←  1 2 … 18 19 20 21 22 23 24 25 26 … 39
40 →



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  para nos mantermos jovens, não podemos ser quem gostaríamos, mas aquilo que a sociedade nos
impõe.

b)  a juventude não tem limites e, para ser livre, é preciso ser intransigente em determinadas situações.

c)  hoje, com os avanços na medicina e os tratamentos para perpetuar a juventude, vencer a morte não é
mais uma utopia.

d)  uma criança em casa dificulta a reconstrução dos laços com a juventude em função da comparação
entre as diferenças de idade.

e)  não focar o pensamento no fim e ser curioso em relação à vida é a essência de um comportamento
 jovem.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSM
 

421  Q512040  Português

  A A geração geração de de pais-avôspais-avôs
Espremidos entre a infância dos filhos e a própria velhiceEspremidos entre a infância dos filhos e a própria velhice

chegando, homens de 50 ou 60 anos com filhos pequenoschegando, homens de 50 ou 60 anos com filhos pequenos
têm um gratêm um gra nde desafio nde desafio pela frente: envelhepela frente: envelhecer semcer sem

deixar de ser jovem.deixar de ser jovem.

 Isabel Clemente

 Eles tiveram filhos depois - ou bem depois - dos 45. Sentiam-se jovens. Não tinham dúvida a respeito disso, mas quando viram os filhos
crescendo, vacilaram. O tempo começou a passar mais rápido. Voltaram a malhar para recuperar o vigor físico. Estão mais vaidosos. De uma
hora para outra, incorporaram hábitos alimentares mais saudáveis. Precisam ter saúde, cabelos, músculos. Beber menos, dormir mais.
Prometeram aos filhos viver muito. E em nome dessa promessa, desejam a eternidade. Como todos nós.

 [...]Vencer a morte é um desejo humano, ainda que inconsciente. Uma utopia que nos move atrás de qualidade de vida, de cura para
doenças, de antídotos para o sofrimento, de vitaminas para a beleza. São armas capazes de retardar o envelhecimento, nunca detê-lo.
Envelhecer é um processo. A boa notícia é que a juventude é um estado de espírito que podemos cultivar.
 Pesquei especialmente para vocês, que estão se achando velhos, que têm medo de morrer antes que o filho cresça, tenha título de
eleitor ou dirija um carro, a melhor definição que conheço sobre juventude. Eu a encontrei no texto “Youth Mode: um estudo sobre a
liberdade", da Box1824, uma agência paulista especializada no tema jovens e em estratégias para se comunicar com eles.
 “Juventude não é liberdade no sentido político. É uma emancipação do tédio, do previsível, da tradição. É atingir um potencial máximo: a
habilidade de ser a pessoa que você quer ser. Trata-se da liberdade de escolher como se relacionar; de experimentar coisas novas; de
cometer erros. A juventude entende que toda liberdade tem limites e que ser adaptável é a única maneira de ser livre".
 Não estou sugerindo que você vista as roupas do seu filho adulto de 20 anos para brincar com sua criança de quatro, nem que cometa
desatinos dos quais vá se arrepender depois. O recado é “adapte-se". Pare de fumar ou beber tanto. Pratique algum esporte, ainda que seja
empinar pipas. Dê-se ao luxo de sentar no chão, por cinco minutos que seja, ao lado daquela criança para brincar de boneca. E tire partido
dos sorrisos. Você, que a essa altura já deve ter assistido ao filme de animação Monstros S.A., sabe que as gargalhadas das crianças liberam
muito mais energia do que os gritos e os choros. Para terminar, antes de reclamar de novo de alguma coisa, respire fundo. Respirar fundo
também é um ótimo antídoto para a velhice como predisposição da alma.
 A essência do comportamento jovem é ter curiosidade em relação à vida, e não perder tempo pensando no fim. De preferência, não ser
tedioso e, finalmente, ser aquilo que você gostaria de ser. Tem fase melhor da vida para alcançar este objetivo do que a meia idade? Talvez
hoje, mais do que nunca, vocês tenham a paz e o discernimento necessários para experimentar algo novo ou tomar decisões que mudem
para melhor o rumo de suas vidas. É uma hipótese. Dêemse o benefício da dúvida. Nossa cultura está repleta de interesses cruzados entre as
gerações. Talvez, com o fim da cerimônia e a relativização de certas tradições, estejamos inaugurando uma era propensa à maior

comunicação entre pessoas de idades tão diferentes. Sinta-se ungido pela sorte de recomeçar. Quando seu filho crescer, ele irá entender -mais cedo ou mais tarde - que a vida de cada um carrega histórias únicas, e que buscar uma escala de valores sobre as vantagens e as
desvantagens de ser filho de um pai “velho" é um exercício inútil.
 “Por muito tempo, a idade esteve amarrada a uma série de expectat ivas sociais. Mas quando o jovem da geração Boomerang retorna
para o ninho vazio e a aposentadoria fica mais distante a cada dia, o vínculo entre idade e expectativas sociais começa a se desfazer", diz
outro trecho do estudo da Box1824. Cabe a cada um, portanto, reconstruir os laços com a juventude. E te digo que a presença de uma
criança em casa é um ótimo começo.
 Ser pai de criança pequena agora é o seu predicado. As pessoas irão enxergá-lo também sob essa nova lógica. Pode ser que você não
tenha mais paciência para “certas coisas". Considere a algazarra excessiva, o barulho, desnecessário. Mas o pacote é esse do jeito que está
aí, aguardando para ser desembrulhado. Não inventaram nenhuma fórmula melhor para viver do que usufruir um dia depois do outro. E
quando você faz tudo isso no “modo jovem", você não se torna imortal, mas, parafraseando as mentes criativas da Box1824, você fica infinito.

 Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clem...http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clem... 
noticia/2014/03/geracao-de-bpais-avosb.html

De acordo com o texto,

422  Q512041  Português

BETA



 

Prova: Ana ista A ministrativo -
Contabilidade

a)  são facultativas, pois não é obrigatório o uso de vírgula em casos de conjunção concessiva deslocada.

b)  são obrigatórias, pois a conjunção adversativa está deslocada.

c)  são obrigatórias, pois a conjunção conclusiva está deslocada

d)  são facultativas, pois, independente da posição em que esteja a conjunção adversativa, não é
necessário usar a vírgula

e)  são facultativas, pois, independente da posição em que esteja a conjunção conclusiva, pode-se ou não
usar a vírgula.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  Em “São armas capazes de retardar o envelhecimento, nunca detê-lo.", a expressão em destaque deve
ser substituída por “nunca o deter".

b)  Em “Dê-se ao luxo de sentar no chão...", a expressão em destaque deve ser substituída por “Se dê"

c)  Em “Sentiam-se jovens.", a expressão em destaque deve ser substituída por “Se sentiam".

d)  Em “...você não se torna imortal...", a expressão em destaque deve ser substituída por “torna-se"

e)  Em “Dêem-se o benefício da dúvida.", a expressão em destaque deve ser substituída por “Se dêem"

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  estabelece uma relação temporal com a oração que lhe é subsequente

b)  estabelece uma relação temporal com a oração que a antecede.

c)  estabelece uma relação condicional com a oração que lhe é subsequente.

d)  estabelece uma relação condicional com a oração que a antecede.

e)  estabelece uma relação de finalidade com a oração que lhe é subsequente

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)

Em “Cabe a cada um, portanto, reconstruir os laços com a juventude.”, as vírgulas

423  Q512042  Português

 Assinale a alternativa correta, considerando as regras formais de colocação pronominal, quanto ao que se afirma.

424  Q512043  Português

 “Sinta-se ungido pela sorte de recomeçar. Quando seu filho crescer, ele irá entender - mais cedo ou mais tarde
-...” No período acima, a oração destacada

425  Q512044  Português

Em “E em nome dessa promessa, desejam a eternidade.”,



 

há uma inadequação gramatical quanto à concordância, pois o verbo desejar deveria estar no singular
para concordar com “promessa”.

b)  há uma inadequação gramatical quanto ao uso de pronome demonstrativo, pois o “dessa” deveria ser
 “desta” pelo fato de referir-se a algo que será citado posteriormente

c)  há uma inadequação gramatical quanto à pontuação, pois deveria haver uma vírgula depois da
conjunção aditiva “E”.

d)  há uma inadequação gramatical quanto à regência, pois o termo “a” deveria ser “à” para atender à
regência do verbo “desejar”.

e)  há uma inadequação gramatical quanto à regência, pois ao invés de usar “em” deveria ter sido usado
 “ao” para atender a regência do nome “eternidade”.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  Ungido – unsão

b)  Imortal – imortalisar.

c)  Presença – presenscial

d)  Vantagem – vantajozo

e)  Inaugurando – inauguração.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  para atender à regência do verbo “é” 

b)  para atender à regência do nome “relação” 

c)  para atender à regência do verbo “ter”.

d)  por tratar-se de locução adverbial de base feminina

e)  por tratar-se de locução conjuntiva de base feminina.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  à liberdade

b)  à agência paulista

c)  a estratégias

426  Q512045  Português

 Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos pares.

427  Q512046  Português Crase

 “A essência do comportamento jovem é ter curiosidade em relação à vida...” No período acima, a crase foi
utilizada

428  Q512047  Português

Em “Eu a encontrei no texto...”, o termo destacado refere-se



 

d)  à melhor definição que conheço sobre juventude

e)  à juventude.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  objeto direto.

b)  objeto indireto.

c)  complemento nominal

d)  predicativo do sujeito.

e)  adjunto adnominal.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Analista Administrativo -
Contabilidade

a)  uma relação de causalidade em relação à oração que a antecede.

b)  uma relação temporal em relação à oração que a antecede

c)  uma relação de concessão em relação à oração que a antecede.

d)  uma relação de conformidade em relação à oração que a antecede.

e)  uma relação de finalidade em relação à oração que a antecede.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

429  Q512048  Português

Em “...já deve ter assistido ao filme...”, o termo destacado exerce função de

430  Q512049  Português

 “Não estou sugerindo que você vista as roupas do seu filho adulto de 20 anos para brincar com sua criança de
quatro...”

No excerto acima, a oração destacada estabelece

431  Q512150  Português

 Descoberta de gene ligado à puberdade precoce podeDescoberta de gene ligado à puberdade precoce pode

antecipar diagnósticoantecipar diagnóstico

  CrescimeCrescimento nto da da mama, mama, aparaparecimeecimento nto de de pelos pelos nas nas axilas axilas e e na na região região pubiana, pubiana, menstruaçãmenstruaçã o, o, mudança mudança do do tom tom de de vozvoz
são sinais comuns da puberdade. Os que estão relacionados às meninas aparecem, normalmente, entre os 8 e os 14 anos;são sinais comuns da puberdade. Os que estão relacionados às meninas aparecem, normalmente, entre os 8 e os 14 anos;
nos meninos, eles despontam entre os 9 e os 15 anos. A transformação natural do corpo humano já é uma fase que requernos meninos, eles despontam entre os 9 e os 15 anos. A transformação natural do corpo humano já é uma fase que requer
acompanhamento. Quando ela ocorre de forma precoce, às vezes aos 5 anos, os reflexos podem ser físicos, como aacompanhamento. Quando ela ocorre de forma precoce, às vezes aos 5 anos, os reflexos podem ser físicos, como a
interrupção do crescimento, mas também psicológicos. Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) identificou um geneinterrupção do crescimento, mas também psicológicos. Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) identificou um gene
relacirelacionado à onado à doença que pode antecipar o diagnóstico doença que pode antecipar o diagnóstico e facilie facilitar tar o to t ratamento.ratamento.

 A pesquisado A pesquisado ra ra Ana Claudia LaAna Claudia La tronico, tronico, que atque atua na ua na área área de genética dde genética de doenças e doenças endócrinas, endócrinas, percebeu, ao longo percebeu, ao longo dosdos
mais de 20 anos de carreira, que era recorrente a presença de histórico familiar entre os casos de puberdade precoce.mais de 20 anos de carreira, que era recorrente a presença de histórico familiar entre os casos de puberdade precoce.

 “Observ “Observamos amos a a ocorrocorrência ência de fade fa milimiliares ares afetados afetados e e até até então então não não havia havia nenhum tnenhum tipo ipo de de estudo", estudo", disse. disse. O qO que sue s e e sabia, sabia, aa
partir de um estudo israelense desenvolvido em 2004, é que a hereditariedade da puberdade precoce estava presente empartir de um estudo israelense desenvolvido em 2004, é que a hereditariedade da puberdade precoce estava presente em
aproximadamente 27% dos casos, informou a endocrinologista.aproximadamente 27% dos casos, informou a endocrinologista.

Foram selecionadas 15 famílias, reunindo 40 pessoas. A doença causa o desenvolvimento acelerado do corpo peloForam selecionadas 15 famílias, reunindo 40 pessoas. A doença causa o desenvolvimento acelerado do corpo pelo
aumento prematuro na produção do hormônio que libera as gonadotrofinas: o GnRH, que comanda o amadurecimentoaumento prematuro na produção do hormônio que libera as gonadotrofinas: o GnRH, que comanda o amadurecimento
sexual do organismo. A partir do sequenciamento genético desses pacientes, Ana Claudia identificou uma nova causa parasexual do organismo. A partir do sequenciamento genético desses pacientes, Ana Claudia identificou uma nova causa para



 

a)  normalmente, os sinais comuns da puberdade começam a aparecer mais cedo nos meninos do que nas
meninas.

b)  em “...os refexos podem ser físicos, como a interrupção do crescimento, mas também psicológicos.”,
infere-se que a criança apresentará somente refexos físicos e nunca psicológicos.

c)  somente a partir de 20 anos de estudos é que a pesquisadora Ana Claudia constatou, pelos resultados
de sua pesquisa, que a hereditariedade da puberdade precoce estava presente em aproximadamente
27% dos casos.

d)  o maior objetivo do estudo é trazer mudanças no tratamento da puberdade precoce.

e)  a descoberta da causa da doença, puberdade precoce, pode antecipar o diagnóstico e possibilitar o
início do tratamento.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

a)  mais se evitam os efeitos negativos físicos, e menos os de viés psicológico.

b)  menos chance tem de se evitar a estigmatização da criança em razão do aparecimento de sinais
puberais estranhos à faixa etária.

c)  mais sujeita a criança estará a algum tipo de abordagem sexual inadequada.

d)  mais cedo, a menina passa a ter mama, até a menstruar muito cedo.

e)  mais se evitam os efeitos negativos da doença.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

o início antecipado da puberdade: uma falha no gene MKRN3. Os resultados foram publicados na revista científicao início antecipado da puberdade: uma falha no gene MKRN3. Os resultados foram publicados na revista científica
americana New England Journal of Medicine.americana New England Journal of Medicine.

O estudo não tem como objetivo trazer mudanças no tratamento da puberdade precoce. “O procedimentoO estudo não tem como objetivo trazer mudanças no tratamento da puberdade precoce. “O procedimento
terapêutico é totalmente estabelecido e efetivo", destacou. A partir da compreensão da causa, no entanto, é possívelterapêutico é totalmente estabelecido e efetivo", destacou. A partir da compreensão da causa, no entanto, é possível
antecipar o diagnóstico e iniciar o uso dos remédios assim que aparecerem os primeiros sintomas. “Se o teste genéticoantecipar o diagnóstico e iniciar o uso dos remédios assim que aparecerem os primeiros sintomas. “Se o teste genético
estiver disponível, pode-se fazer a análise antes mesmo de ocorrer a manifestação clínica para saber se está ou não sobestiver disponível, pode-se fazer a análise antes mesmo de ocorrer a manifestação clínica para saber se está ou não sob
risco de desenvolver precocemente", apontou.risco de desenvolver precocemente", apontou.

 Ana Claudia  Ana Claudia destacdestac a a que quaque qua nto nto mais cedo mais cedo é iniciado é iniciado o to t ratratamento, mais amento, mais se evitam ose evitam o s s efeiefeitos tos negativos negativos da da doença.doença.
Entre eles, os de viés psicológico, como a estigmatização da criança em razão do aparecimento de sinais puberaisEntre eles, os de viés psicológico, como a estigmatização da criança em razão do aparecimento de sinais puberais
estranhos à faixa etária. “A menina passa a ter mama, até a menstruar muito cedo, e isso é um desconforto psicológicoestranhos à faixa etária. “A menina passa a ter mama, até a menstruar muito cedo, e isso é um desconforto psicológico
muito grande para a criança e para a família", avaliou. Segundo os pesquisadores, a antecipação da menarca pode,muito grande para a criança e para a família", avaliou. Segundo os pesquisadores, a antecipação da menarca pode,
inclusive, sujeitar a criança a algum tipo de abordagem sexual inadequada.inclusive, sujeitar a criança a algum tipo de abordagem sexual inadequada.
Do ponto de vista endocrinológico, há também o comprometimento da estatura. “Com o aumento dos hormônios sexuais,Do ponto de vista endocrinológico, há também o comprometimento da estatura. “Com o aumento dos hormônios sexuais,
como o estradiol, nas meninas, e testosterona, nos meninos, há alteração da maturação óssea e diminui o tempo decomo o estradiol, nas meninas, e testosterona, nos meninos, há alteração da maturação óssea e diminui o tempo de
crescimento", explicou. A interrupção do desenvolvimento ósseo pode provocar a perda de 10 a 12 centímetros de alturacrescimento", explicou. A interrupção do desenvolvimento ósseo pode provocar a perda de 10 a 12 centímetros de altura
em relação ao esperado para vários padrões familiares. Na vida adulta, as mulheres com puberdade precoce estão maisem relação ao esperado para vários padrões familiares. Na vida adulta, as mulheres com puberdade precoce estão mais
sujeitas a ter câncer de mama e de endométrio. Além disso, são mais frequentes os transtornos de ordem psicológica.sujeitas a ter câncer de mama e de endométrio. Além disso, são mais frequentes os transtornos de ordem psicológica.

  http:http://noticias.terra//noticias.terra .com.br/cie.com.br/ciencia/pesquisa/desconcia/pesquisa/desco berta-dberta-de-gene-liga- e-gene-liga- do-a-do-a-
puberdade-puberdade-
 precoce-pode-antecipar-diagnostico,9101b056a3d- precoce-pode-antecipar-diagnostico,9101b056a3d-

04410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html04410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

De acordo com o texto, pode-se afrmar queDe acordo com o texto, pode-se afrmar que

432  Q512151  Português

 “ Ana Claudi Ana Claudia destaca que a destaca que quanto quanto mais cedo mais cedo é ié iniciado niciado o o tratatratamentomento ...” 

433  Q512152  Português

No excerto “Os que estão relacionados às meninas aparecem, normalmente, entre os 8 e os 14 anos;No excerto “Os que estão relacionados às meninas aparecem, normalmente, entre os 8 e os 14 anos;
nos meninos, eles despontam entre os 9 e os 15 anos.”, o termo em destaquenos meninos, eles despontam entre os 9 e os 15 anos.”, o termo em destaque



 

a)  exerce função de artigo, pois defne o substantivo “menino” apresentado posteriormente.

b)  exerce função de pronome demonstrativo, pois refere-se à expressão antecedente “sinais comuns da
puberdade” e pode ser substituído por “aqueles”.

c)  está no plural para concordar com o substantivo “meninos”.

d)  é um pronome pessoal do caso oblíquo e tem função de complementar o verbo a ele relacionado.

e)  se for substituído por “sinais comuns da puberdade”, além de tornar o texto repetitivo, o sentido se
alterará.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente

 Administrativo

a)  circunstância de tempo.

b)  finalidade.

c)  contraste.

d)  proporcionalidade.

e)  concessão.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

a)  expressa restrição, pois o autor não está se referindo a qualquer pesquisadora, mas especificamente à
 Ana Claudia Latronico.

b)  é uma completiva nominal, pois funciona como complemento do substantivo antecedente, no caso, o
nome da pesquisadora.

c)  é uma oração subordinada subjetiva, pois exerce função de sujeito.

d)  é uma oração explicativa, pois acrescenta informação à oração principal.

e)  não deveria ser precedida por vírgula em decorrência da função que exerce.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

a)  “...um gene relacionado à doença que pode antecipar o diagnóstico e facilitar o tratamento.” 

b)  “... percebeu, ao longo dos mais de 20 anos de carreira, que era recorrente a presença de histórico
familiar entre os casos de puberdade precoce.” 

434  Q512153  Português

Em “Quando ela ocorre de forma precoceEm “Quando ela ocorre de forma precoce

 

 ,  , às vezes aos às vezes aos 5 5 anos, anos, os os reflexos preflexos podem odem ser físicos, ser físicos, comocomo
a interrupção do crescimento, mas também psicológicos.”, a oração em destaque expressaa interrupção do crescimento, mas também psicológicos.”, a oração em destaque expressa

435  Q512154  Português

Em “A pesquisadora Ana Claudia Latronico, que atua na área de genética de doenças endócrinas...”,Em “A pesquisadora Ana Claudia Latronico, que atua na área de genética de doenças endócrinas...”,
a oração em destaquea oração em destaque

436  Q512155  Português

 A f A função unção morfomorfossintática do ssintática do “que” “que” na na expresexpressão são “...prod“...produção ução do do hormôhormônio nio que que libera aslibera as
gonadotrofinas...” é a mesma função do “que” emgonadotrofinas...” é a mesma função do “que” em



 

c)  “Ana Claudia destaca que quanto mais cedo é iniciado o tratamento, mais se evitam os efeitos
negativos da doença.” 

d)  “...é possível antecipar o diagnóstico e iniciar o uso dos remédios assim que aparecerem os primeiros
sintomas.” 

e)  “...é que a hereditariedade da puberdade precoce estava presente em aproximadamente 27% dos
casos.” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

a)  Área.

b)  Genética.

c)  Possível.

d)  Desenvolvído.

e)  Além.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

a)  presente do indicativo.

b)  futuro do presente do indicativo.

c)  futuro do subjuntivo.

d)  futuro do pretérito do indicativo.

e)  pretérito imperfeito do subjuntivo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

a)  pode ser substituída sem qualquer prejuízo semântico por “portanto”.

b)  exprime oposição em relação à ideia anteriormente citada.

c)  exprime ideia de conc lusão.

d)  exprime ideia de conformidade.

e)  exprime ideia de explicação.

437  Q512156  Português

 Assinale a  Assinale a alternativa em alternativa em que que a pa palavra NÃO está acentuada adequadamente.alavra NÃO está acentuada adequadamente.

438  Q512157  Português

Em “Se o teste genético estiver disponível...”, a forma verbal em destaque está conjugada noEm “Se o teste genético estiver disponível...”, a forma verbal em destaque está conjugada no

439  Q512158  Português

Em “A partir da compreensão da causa, no entanto, é possível antecipar o diagnóstico e iniciar oEm “A partir da compreensão da causa, no entanto, é possível antecipar o diagnóstico e iniciar o
uso dos remédios assim que aparecerem os primeiros sintomas.”, a expressão em destaqueuso dos remédios assim que aparecerem os primeiros sintomas.”, a expressão em destaque



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSMProva: Assistente
 Administrativo

a)  isolar o aposto.

b)  intercalar a oração.

c)  separar termos de mesma função sintática.

d)  isolar o adjunto adverbial.

e)  separar a oração adverbial anteposta à oração principal.

440  Q512159 Português

 As vírgu As vírgulas em las em “Cresc“Crescimento imento da mda m ama, aparecimento ama, aparecimento de de pelos pelos nas axilas e nas axilas e na na região região pubiana,pubiana,
menstruação, mudança do tom de voz...”, foram empregadas paramenstruação, mudança do tom de voz...”, foram empregadas para

Respostas 421: 422: 423: 424: 425: 426: 427: 428: 429: 430: 431: 432: 433:

434: 435: 436: 437: 438: 439: 440:

←  1 2 … 18 19 20 21 22 23 24 25 26 … 39
40 →



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  a falta de embalagens eficientes.

b)  o excesso de manipulação dos alimentos.

c)  o apego dos consumidores a padrões estéticos.

d)  a forma como os vegetais são dispostos.

e)  o banco de caixas padronizadas de plástico.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  consecução.

b)  condição.

c  conclusão.

441  Q423035  Português Interpretação de Textos

  Erradicar Erradicar a a fomefome

  Amarílis Amarílis Lage, Lage, Bruno Bruno Algarve, Algarve, TarsTars o o Araújo Araújo e e AleAlessandssandra ra KalkoKalko ..

  Coisas Coisas óbvias óbvias como como o o treinamento treinamento no no campo campo reduziriam reduziriam bastbastante ante o o desperdício. desperdício. Por Por exemplo: exemplo: colocar todas colocar todas asas
berinjelas com o caule na mesma direção, para que uma não machuque a casca da outra, evita que muitas estraguem. Emberinjelas com o caule na mesma direção, para que uma não machuque a casca da outra, evita que muitas estraguem. Em
Maringá, no Paraná, uma campanha educativa fez a perda de soja cair pela metade em 18 anos.Maringá, no Paraná, uma campanha educativa fez a perda de soja cair pela metade em 18 anos.
  Muitas soluções Muitas soluções são simplesão simples s e e baratbarat as. as. A A Embrapa ensina Embrapa ensina agricultoagriculto res res a a fazer fazer uma uma tenda de tenda de R$ R$ 300 300 que que não não deixadeixa
hortaliças recém-colhidas estragarem com o sol e o calor. Já o Zeer é um cooler de baixo custo: um pote dentro do outro,hortaliças recém-colhidas estragarem com o sol e o calor. Já o Zeer é um cooler de baixo custo: um pote dentro do outro,
com terra úmida no meio. Nele, as frutas duram cinco dias a mais.com terra úmida no meio. Nele, as frutas duram cinco dias a mais.
  No No século século 19, 19, a a invenção invenção dos dos enlatados revenlatados revolucionou olucionou o o abasabas tecimento tecimento de de comida comida no no mundo, mundo, aumentandoaumentando
radicalmente seu tempo de conservação. Agora, um programa da União Europeia investe milhões em busca de embalagensradicalmente seu tempo de conservação. Agora, um programa da União Europeia investe milhões em busca de embalagens

do futuro. Pesquisa-se, por exemplo, modelos que identifiquem e matem bactérias no produto.do futuro. Pesquisa-se, por exemplo, modelos que identifiquem e matem bactérias no produto.
  Muitos aliMuitos alimentos mentos estragestragam am por por falta de falta de embalagens embalagens eficieeficientes ntes durantdurant e e seu seu armazenamento armazenamento e e tratra nsportnsport e. e. O O arroarro z, z, porpor
exemplo, dura seis meses numa saca comum. Mas pode durar o dobro numa versão criada pelo Instituto de Pesquisaexemplo, dura seis meses numa saca comum. Mas pode durar o dobro numa versão criada pelo Instituto de Pesquisa
Internacional do Arroz. Bastou uma camada extra de plástico e um fecho ziplock para reduzir a proliferação de insetos.Internacional do Arroz. Bastou uma camada extra de plástico e um fecho ziplock para reduzir a proliferação de insetos.
  Para Para não não estragestragar ar vegevegetais, tais, quanto mquanto menos enos manipulação, manipulação, melhor. melhor. Uma Uma saída para saída para esse esse problema problema foi foi criada na criada na CeasaCeasa
de Belo Horizonte, que administra um banco de caixas padronizadas de plástico. A ideia é que o produto possa ir dode Belo Horizonte, que administra um banco de caixas padronizadas de plástico. A ideia é que o produto possa ir do
produtor ao mercado a bordo do mesmo engradado. Como se faz com as cervejas, por exemplo.produtor ao mercado a bordo do mesmo engradado. Como se faz com as cervejas, por exemplo.
  A A Ceasa Ceasa do do Rio Rio combate combate a a fome fome fazendo fazendo um um sopãsopã o o com com os os ingredientes ingredientes encalhados, encalhados, para distribuir para distribuir aos pobres. aos pobres. MasMas
comerciantes não doam salgadinhos que sobram para não evitar processos em caso de intoxicação. Nos EUA, existe umacomerciantes não doam salgadinhos que sobram para não evitar processos em caso de intoxicação. Nos EUA, existe uma
lei que impede essa situação e incentiva as doações diretas. No Brasil, há um projeto de lei com a mesma ideia, parado nolei que impede essa situação e incentiva as doações diretas. No Brasil, há um projeto de lei com a mesma ideia, parado no
Congresso desde 1997.Congresso desde 1997.
  No No Brasil, Brasil, algumas algumas ONGONGs s recolhem recolhem e e doam doam alimentos alimentos saudásaudá veiveis s rejeitados perejeitados pelos los mercados mercados por epor estasta rem rem danificados oudanificados ou

 “fora do  “fora do padrãpadrã o”. Na Itália, o o”. Na Itália, o governo começou a governo começou a privileprivilegiar em seus giar em seus contracontra tos tos as as redes que fizerem isso poredes que fizerem isso po r contr cont a pra própria.ópria.
E, nos EUA, a Foodstar fez disso um negócio - oferecendo esses alimentos via internet e delivery, por preços econômicos.E, nos EUA, a Foodstar fez disso um negócio - oferecendo esses alimentos via internet e delivery, por preços econômicos.
  A A Itália tem Itália tem uma uma lei lei que que torna obrigattorna obrigatório o ório o desconto de desconto de pelo pelo menos menos 50% 50% em em produtprodut os cuja os cuja validade validade está próxima. está próxima. OO
consumidor só precisa ficar atento para não comprar mais do que consegue aproveitar. Senão, o desperdício apenas seconsumidor só precisa ficar atento para não comprar mais do que consegue aproveitar. Senão, o desperdício apenas se
muda do mercado para casa.muda do mercado para casa.
  Um Um estudo publicado estudo publicado em em janeiro janeiro estima estima que que a a causa de causa de 40% 40% do dedo desperdício de sperdício de comida é comida é o o apego dos apego dos consumidores aconsumidores a
padrões estéticos. Legumes e frutas “fora do padrão” são recusados mesmo sendo saudáveis. E esse preconceito afetapadrões estéticos. Legumes e frutas “fora do padrão” são recusados mesmo sendo saudáveis. E esse preconceito afeta
toda a cadeia produtiva. Em Portugal, tentam reverter o problema com uma Feira da Fruta Feia.toda a cadeia produtiva. Em Portugal, tentam reverter o problema com uma Feira da Fruta Feia.

E se o pote de maionese aberto na geladeira avisasse quando está prestes a estragar? A escocesa InsigniaE se o pote de maionese aberto na geladeira avisasse quando está prestes a estragar? A escocesa InsigniaTechnologies lançou uma etiqueta que muda de cor conforme o produto “passa de fase”: recém-aberto, use logo e prazoTechnologies lançou uma etiqueta que muda de cor conforme o produto “passa de fase”: recém-aberto, use logo e prazo
expirado. Oexpirado. Outros fabricantes têm tecnologiutros fabricantes têm tecnologi as paas pa recidas, mrecidas, mas ainda as ainda são tsão t odas caodas ca ras. Para ficar mais bararas. Para ficar mais bara ta, basta ta, basta a ideiaa ideia
ser adotada ser adotada em mem massa.assa.

http://super.abril.com.br/alimentacao/ideia-79-erradicar-fome-766088. shtmlhttp://super.abril.com.br/alimentacao/ideia-79-erradicar-fome-766088. shtml

De acordo com o texto,  NÃONÃO é uma causa para que os alimentos estraguem

442  Q423036  Português Interpretação de Textos

Em “Legumes e frutas ‘fora do padrão’ são recusados mesmo sendo saudáveis.”, a expressão destacada indica

BETA



 

d)  contraste.

e)  conformidade.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  meio.

b)  oposição.

c)  modo.

d)  fim

e)  causa.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  futuro do modo subjuntivo.

b)  perfeito do modo indicativo.

c)  futuro do pretérito do modo indicativo.

d)  presente do modo subjuntivo

e)  imperfeito do modo subjuntivo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  comparação.

b)  conclusão.

c)  contraste.

d)  conformidade.

e)  consecução.

443  Q423037  Português Morfologia

Em “Muitos alimentos estragam por falta de embalagens eficientes durante seu armazenamento e transporte.”, a
preposição destacada expressa

444  Q423038  Português Interpretação de Textos

Em “E se o pote de maionese aberto na geladeira avisasse quando está prestes a estragar?”, a forma verbal
destacada se encontra conjugada no

445  Q423039  Português Interpretação de Textos

Em “Senão

 

, o desperdício apenas se muda do mercado para casa.”, a expressão destacada estabelece, com o
conteúdo que lhe antecede no texto, uma relação semântica de



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  Maringá acentua-se pela mesma regra de Paraná.

b)  Terra apresenta dígrafo, assim como fecho.

c)  Basta apresenta encontro consonantal, assim como pobres

d)  Saída apresenta um hiato, assim como ideia.

e)  Esse apresenta três fonemas, assim como por.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  à medida que o produto “passa de fase”.

b)  visto que o produto “passa de fase”.

c)  conquanto o produto “passar de fase”.

d)  posto que o produto “passe de fase”.

e)  apesar de o produto “passar de fase”.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  “...oferecendo esses alimentos via internet e delivery...” 

b)  “A escocesa Insignia Technologies lançou uma etiqueta...” 

c)  “Bastou uma camada extra de plástico e um fecho ziplock...” 

d)  “E esse preconceito afeta toda a cadeia produtiva."

e)  “Outros fabricantes têm tecnologias parecidas...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

446  Q423040 Português Fonologia

 Assinale a alternativa INCORRETA INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

447  Q423041  Português Interpretação de Textos

 ‘A escocesa Insignia Technologies lançou uma etiqueta que muda de cor conforme o produto “passa de fase”’.

 A oração destacada acima pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico ao texto srcinal, por

448  Q423042  Português Sintaxe

 A expressão que NÃONÃO funciona sintaticamente como objeto direto é

449  Q423043  Português Sintaxe

 Assinale a alternativa em que NÃONÃO ocorre o emprego de verbo de ligação.



 

a)  “Muitas soluções são simples e baratas.” 

b)  “Uma saída para esse problema foi criada na Ceasa...” 

c)  “...têm tecnologias parecidas, mas ainda são todas caras.” 

d)  “...a causa de 40% do desperdício de comida é o apego...” 

e)  “Já o Zeer é um cooler de baixo custo...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  “No Brasil, há um projeto de lei com a mesma ideia...” 

b)  “...oferecendo esses alimentos via internet e delivery...” 

c)  “Agora, um programa da União Europeia investe milhões...” 

d)  “...deixa hortaliças recém-colhidas estragarem com o sol e o calor.” 

e)  “Nele

 

, as frutas duram cinco dias a mais.” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Administrador

450  Q423044  Português Sintaxe

 Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃONÃO funciona como adjunto adverbial.

451  Q518039  Português

 Tamanho não é documento (nem no cérebro)Tamanho não é documento (nem no cérebro)

Marcelo Gleiser

Talvez o universo seja a maior coisa que exista, mas sem nosso cérebro não teríamos a menor noção disso. Aliás, sem nosso cérebro não
teríamos noção de qualquer coisa. É realmente espantoso que tudo o que somos, das nossas personalidades às nossas memórias, das
nossas emoções à nossa coordenação motora, seja orquestrado por uma massa de neurônios e suas ligações de não mais do que 1,4 kg.

Como comparação, o cérebro de um orangotango pesa 370 g, enquanto que o de um elefante pesa 4,8 kg. Se você acha que o segredo
do nosso cérebro está no seu peso, veja que o de um camelo pesa 762 g e o de um golfinho, 1,6 kg. Mesmo que golfinhos sejam bem
inteligentes, não escrevem poemas ou constroem radiotelescópios.

Também não solucionamos o mistério comparando o peso do cérebro com o peso do corpo. Por exemplo, a razão do peso do cérebro para
o do corpo nos humanos é de 1:40, a mesma que para ratos. Já para cachorros, a razão é de 1:125 e para formigas de 1:7. Formigas
certamente são inteligentes, especialmente ao atuar em grupos (inteligência coletiva), mas não mais do que cachorros ou humanos.

 Ao acompanharmos a evolução do cérebro a partir de nossos antepassados primatas, vemos um enorme crescimento começando em

torno de 3 milhões de anos atrás. Mesmo assim, tamanho não parece ser a resposta. De acordo com os neurocientistas Randy Buckner eFenna Krienen, da Universidade de Harvard, nos EUA, a resposta está nas conexões entre os neurônios, que é unicamente rica nos humanos.

Para chegar a essa conclusão, os cientistas mapearam o cérebro humano e o de outras espécies usando a ressonância magnética
funcional, ou fMRI. Nas outras espécies, os neurônios são conectados localmente: a transmissão de sinais ocorre como numa linha de
produção industrial, linearmente de um neurônio a outro. Regiões diferentes do cérebro, as córtices, também são interligadas dessa forma
linear. Por exemplo, a ligação entre a córtex visual e a motora permite que os músculos dos animais reajam a algum estímulo visual, como o
predador que vê uma presa. O processo é eficiente, mas limitado.

Nos humanos, as córtices estão interligadas de forma diferente, parecendo-se mais com os nodos de conexão de uma cidade grande do
que com uma estrada que liga um ponto a outro. Como numa cidade, existem centros mais densos (as córtices) que estão interconectados
entre si por várias ruas e avenidas, passando por centros menores no caminho (as córtices associativas).

Essa riqueza na interconectividade neuronal parece ser a chave do nosso sucesso. Nos animais, a linearidade das conexões limita sua
capacidade de improvisação e de reflexão: o caminho é um só, como no exemplo do predador e da presa. No cérebro humano, regiões
diferentes podem trocar informação sem qualquer estímulo externo, criando uma nova dimensão onde o cérebro funciona por si só, ou seja,



 

a)  a linearidade das conexões do nosso cérebro.

b)  a conectividade local de nossos neurônios.

c)  o peso do nosso cérebro e do nosso corpo.

d)  a nossa memória e a nossa coordenação motora.

e)  a riqueza na nossa interconectividade neuronal.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Administrador

a)  do pronome indefinido quem.

b)  da forma verbal comunica.

c)  da forma verbal trumbicar.

d)  do advérbio de negação não.

e)  do pronome se após comunica.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Administrador

a)  “Essa riqueza na interconectividade neuronal parece ser a chave...” 

b)  “Com isso, podemos pensar sobre diferentes possibilidades...” 

c)  “Para chegar a essa conclusão

 

, os cientistas mapearam...” 

d)  “...seja orquestrado por uma massa de neurônios...” 

e)  “...a partir de nossos antepassados primatas...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Administrador

reflete.

Com isso, podemos pensar sobre diferentes possibilidades e ponderar situações individualmente. (A grosso modo, um leão age como todos
os outros leões.) Como dizia o saudoso Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Nossos neurônios sabem disso muito bem.

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1393219-
tamanho-nao-e-documento-nem-no-cerebro.shtml

De acordo com o texto, a causa para a chave de nosso sucesso éDe acordo com o texto, a causa para a chave de nosso sucesso é

452  Q518040  Português

Em “...quem não se comunica se trumbica.”, a colocação pronominal do elemento destacado ocorreEm “...quem não se comunica se trumbica.”, a colocação pronominal do elemento destacado ocorre
por atraçãopor atração

453  Q518041  Português

 A expressão q A expressão que ue NÃO retoma uNÃO retoma um m termo termo ou ou conteúdo conteúdo anteriormente menanteriormente mencionado cionado éé

454  Q518042  Português



 

a)  Em “Também não solucionamos...”, indica inclusão.

b)  Em “Com isso, podemos pensar...”, indica a causa.

c)  Em “...em torno de 3 milhões de anos atrás.”, indica local.

d)  Em “Aliás, sem nosso cérebro não teríamos...”, indica contraste.

e)  Em “Aliás, sem nosso cérebro não teríamos...”, indica condição.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Administrador

a)  Conquanto golfinhos são bem inteligentes, não escrevem poemas ou constroem radiotelescópios.

b)  Apesar dos golfinhos sejam bem inteligentes, não escrevem poemas ou constroem radiotelescópios.

c)  Embora golfinhos sejam bem inteligentes, não escrevem poemas ou constroem radiotelescópios.

d)  Por mais que golfinhos são bem inteligentes, não escrevem poemas ou constroem radiotelescópios.

e)  Ainda que golfinhos são bem inteligentes, não escrevem poemas ou constroem radiotelescópios.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Administrador

a)  “É realmente espantoso...” 

b)  “...e ponderar situações individualmente.” 

c)  “Formigas certamente são inteligentes...” 

d)  “...especialmente ao atuar em grupos...” 

e)  “...que é unicamente rica nos humanos.” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Administrador

a)  objetos indiretos.

b)  complementos nominais.

c)  agentes da passiva.

 Assinale a  Assinale a alternativa correta quanto alternativa correta quanto ao ao que que se afirma se afirma a respeito a respeito das expressões destacadasdas expressões destacadas..

455  Q518043  Português

 “Mesmo  “Mesmo que que golfgolf inhoinhos sejam bs sejam bem em inteligentes, inteligentes, não não escrescrevem pevem p oemas ooemas o u u constroemconstroem
radiotelescópios.” A reescrita do fragmento acima que mantém o seu sentido srcinal e sua sintaxeradiotelescópios.” A reescrita do fragmento acima que mantém o seu sentido srcinal e sua sintaxe
éé

456  Q518044  Português

 A expressão q A expressão que ue indica indica o o modo modo da ação da ação verbal se verbal se encontra emencontra em

457  Q518045  Português

Em “...a linearidade das conexões limita sua capacidade de improvisação e de reflexão.", asEm “...a linearidade das conexões limita sua capacidade de improvisação e de reflexão.", as
expressões destacadas funcionam comoexpressões destacadas funcionam como



 

d)  predicativos do sujeito.

e)  adjuntos adverbiais.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Administrador

a)  concessão.

b)  condição.

c)  consecução.

d)  causa.

e)  propósito.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Administrador

a)  Em “...um orangotango pesa 370 g, enquanto que o de um elefante...”, o elemento que pode ser

omitido.
b)  Em “O processo é eficiente, mas limitado.”, o elemento mas pode ser substituído pelo elemento

todavia.

c)  Em “de forma diferente, parecendo-se mais com os nodos...”, o pronome se pode ser anteposto ao
verbo.

d)  Em “...pensar sobre diferentes possibilidades...”, o elemento sobre pode ser substituído por a respeito
de.

e)  Em “Mesmo assim, tamanho não parece ser a resposta.”, a expressão mesmo assim indica contraste.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Administrador

a)  contraste.

b)  comparação.

c)  adição.

d)  conclusão.

e)  consecução.

458  Q518046  Português

Em “Para chegar a essa conclusão, os cientistas mapearam o cérebro humano...”, a oraçãoEm “Para chegar a essa conclusão, os cientistas mapearam o cérebro humano...”, a oração
destacada expressadestacada expressa

459  Q518047  Português

 Assinale a  Assinale a alternativa INCORRETA quanto alternativa INCORRETA quanto ao ao que que se afirma se afirma a seguir.a seguir.

460  Q518048  Português

 “Como  “Como numa numa cidade, existem cidade, existem centros mais centros mais densos densos (as (as córticescórtices) ) que que estão inestão interconectterconectados ados entre sientre si

por várias ruas e avenidas...” por várias ruas e avenidas...” 
No fragmento acima, temos uma relação semântica deNo fragmento acima, temos uma relação semântica de



 

Respostas 441: 442: 443: 444: 445: 446: 447: 448: 449: 450: 451: 452: 453:

454: 455: 456: 457: 458: 459: 460:

←  1 2 … 19 20 21 22 23 24 25 26 27 … 39
40 →



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Enfermeiro

a)  “Philae terá que usar uma combinação...” 

b)  “...uma sonda criada por nós pode pousar...” 

c)  “...e seu material começa a sublimar.” 

d)  “Imagine pilotar um robô a essa distância...” 

e)  “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Enfermeiro

a)  “O pouso em si será incrivelmente difícil ...” 

b)  “...alguns metros a aproximadamente 10 km...” 

c)  “...é praticamente nula.” 

d)  “Isso tudo será feito remotamente...” 

e)  “Existem dois mistérios profundamente interligados...” 

461  Q656934  Português

Quando a ciência supera a ficçãoQuando a ciência supera a ficção
Marcelo Marcelo GleiseGleiserr

  Semana Semana passpass ada, algo ada, algo de de extraextra ordinárordinário io ocorreu. Aocorreu. Após passapós passa r 31 r 31 meses meses hibernado, hibernado, enquanto cruzava o enquanto cruzava o espaço a umespaço a umaa
distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagemdistância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem
para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!” para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!” 
  RosettRosetta acordou e a acordou e agora se aproxima do Sol agora se aproxima do Sol e e de de seu alvseu alvo, o, o comeo cometa 67P/Churyamov-Geta 67P/Churyamov-Gerasras imeimenko. Se nko. Se tudo correr bem,tudo correr bem,
no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa.no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa.
Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.
  O pouso em O pouso em si será incrivelsi será incrivelmente mente difícil, difícil, já que a gravidade do comejá que a gravidade do cometa, que tem ta, que tem apenas quatapenas quat ro quilômetros de diâmero quilômetros de diâmetro, étro, é
praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar aopraticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao
comecometa. Será mais como laçar um touro ta. Será mais como laçar um touro do que pousar na do que pousar na Lua.Lua.
  Antes Antes disso, Rosetta acompandisso, Rosetta acompanhará o comehará o cometa enquanto ele ta enquanto ele vai se vai se aproapro ximando do Sol. ximando do Sol. E aqui E aqui a coisa fica a coisa fica interessantinteressante,e,

como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, suacomo os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, suasuperfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como ossuperfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os
cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.
  Cometas são Cometas são bolas de bolas de gelo gelo e e poeira, poeira, restos do mrestos do material que aterial que formou formou o Sol o Sol e e os planetas, 4,os planetas, 4,6 bi6 bilhões lhões de de anos atráanos atrá s.s.
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km deEncontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da srcem do Sistema Solar: estudá-los significa tambémdiâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da srcem do Sistema Solar: estudá-los significa também
estudar a estudar a nossa srcem.nossa srcem.
  A A sonda Philae, sonda Philae, armada de uma série armada de uma série de ide instrnstrumentos científiumentos científicos, mandará imagens da superfície cos, mandará imagens da superfície do cometa e do cometa e de suade sua
vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por materialvizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material
orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfísuperfície para coletar amostras cie para coletar amostras do solo.do solo.
  Isso tudo será feIsso tudo será feito remotamente, ito remotamente, quando a sonda estiver quando a sonda estiver a centenas de a centenas de milhõemilhões de s de quilômetros da Terra. quilômetros da Terra. ImagineImagine
pilotar um robô a pilotar um robô a essa distância..essa distância.. ..
  ExistExistem em dois mistérios profundamente dois mistérios profundamente interligados com comeinterligados com cometastas : a : a srcem srcem da água na Terra e da água na Terra e a própria srcem a própria srcem da vida.da vida.
Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aquiSegundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui
durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudosdurante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos
serão úteis para serão úteis para elelucidar a questão.ucidar a questão.
  Também Também sabemos que sabemos que cometas têm mcometas têm matéria orgâatéria orgâ nica, isso énica, isso é, , relacionada com a vida, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Seincluindo vários aminoácidos. Serárá
interessante verificar se o cometa 67P/ChuryamovGerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dosinteressante verificar se o cometa 67P/ChuryamovGerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos
aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado a Terra com osaminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado a Terra com os
materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tãomateriais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão
distante e inóspito. É nessas horas distante e inóspito. É nessas horas que a ciêncique a ciência supera a a supera a ficção.ficção.

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687- quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o.http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687- quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o.

 A expres A expressão destacasão destacada qda que NÃO constitui ue NÃO constitui locução verbal locução verbal se encontra emse encontra em

462  Q656935  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa cuja expretiva cuja expressãssão o destadestacada indica o cada indica o modo modo da ação da ação verbal.verbal.

BETA



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Enfermeiro

a)  comparação.

b)  proporção.

c)  condição.

d)  modo.

e)  consecução.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Enfermeiro

a)  visto que.

b)  como.

c)  porquanto.

d)  uma vez que.

e)  dado que.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Enfermeiro

a)  “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.

b)  “...estudá-los significa também estudar a nossa srcem.”.

c)  “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”.

d)  “...pode pousar nesse objeto tão distante...”.

e)  “Existem dois mistérios...”.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Enfermeiro

463  Q656936 Português

 “...à  “...à medida medida que que o o cometa cometa vai vai se se aproximando aproximando do do Sol, Sol, sua sua superfície superfície vai vai esquentaesquentando..ndo...” .” AA
expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica deexpressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

464  Q656937  Português

 “O  “O pouso pouso em em si si será incrivelmente será incrivelmente difícil, difícil, já que já que a a gravidade gravidade do do cometa cometa [...] [...] é é praticapraticamente mente nula.” nula.” 
Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETOTodas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

465  Q656938  Português

 A  A exprexpressessão ão destacdestacada, ada, que que NÃO NÃO retoma retoma ou ou faz faz referêreferência ncia a a algo algo anteranteriormente iormente mencionado mencionado nono
texto, encontra-se na alternativatexto, encontra-se na alternativa

466  Q656939  Português

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, comoEm “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como



 

a)  predicativo.

b)  objeto direto.

c)  complemento nominal.

d)  objeto indireto.

e)  adjunto adverbial.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Enfermeiro

a)  Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da srcem do Sistema Solar.

b)  Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.

c)  Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.

d)  Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.

e)  Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Enfermeiro

a)  tempo.

b)  conclusão.

c)  causa.

d)  concessão.

e)  proporção.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Enfermeiro

a)  “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...” 

b)  “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.” 

c)  “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...” 

d)  “É nessas horas que a ciência supera a ficção.” 

e)  “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol.. .” 

467  Q656940  Português

 Ass Assinale inale a a alternaalternativa tiva corretcorreta a quanto quanto ao ao que que se se afirma afirma a a resrespeito peito das das expreexpressões ssões destacdestacadas adas aa
seguir.seguir.

468  Q656941  Português

 “Por  “Por estaestarem rem longe longe e e isoladosisolados

 

 ,  , guardam guardam a a memória memória da da srcem srcem do do Sistema Sistema Solar...” Solar...” A A oraçãooração
destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica dedestacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

469  Q656942  Português

 A expres A expressão destacasão destacada qda que NÃO funciona ue NÃO funciona sintaticasintaticamente como mente como adjunto adverbial adjunto adverbial éé



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFMTProva: Enfermeiro

a)  A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.

b)  A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.

c)  A expressão chegará apresenta um encontro consonantal.

d)  A expressão poeira apresenta um tritongo.

e)  A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)

470  Q656943  Português

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa correta quanto tiva correta quanto ao ao que se afique se afirma a rma a seguir.seguir.

471  Q504449  Português

 Esmaltes especiais podem evitar doenças como aEsmaltes especiais podem evitar doenças como a
dermatite de contato alérgicadermatite de contato alérgica

  Celina Celina AquinoAquino

  Para quem Para quem gostgosta a de de manter manter as unhas as unhas bem bem feitas feitas e e com com cores cores variadavariada s, s, a a descoberta de descoberta de uma uma alergia alergia à à esmalte esmalte éé
desoladora. Mais comum do que se imagina, a reação pode surgir mesmo em mulheres que frequentam há anos o salão dedesoladora. Mais comum do que se imagina, a reação pode surgir mesmo em mulheres que frequentam há anos o salão de
belbeleza. De ueza. De uma hora para ma hora para a outraa outra , o organismo enten, o organismo enten de que certas substâncias sãde que certas substâncias sã o estranhas o estranhas e responde come responde com
vermelhidão, inchaço, coceira e descamação. Nesses casos, os esmaltes hipoalergênicos podem ser a solução para mantervermelhidão, inchaço, coceira e descamação. Nesses casos, os esmaltes hipoalergênicos podem ser a solução para manter
a beleza das mãos. A reação a esmaltes, chamada de dermatite de contato alérgica, caracteriza-se por uma infamação daa beleza das mãos. A reação a esmaltes, chamada de dermatite de contato alérgica, caracteriza-se por uma infamação da
pele provocada por substâncias alergênicas. Segundo a diretora da Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Minaspele provocada por substâncias alergênicas. Segundo a diretora da Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Minas

Gerais (SBD-MG), Ana Cláudia de Brito Soares, a alergia pode se manifestar tanto ao redor da unha, deixando a cutículaGerais (SBD-MG), Ana Cláudia de Brito Soares, a alergia pode se manifestar tanto ao redor da unha, deixando a cutícula
sensível, quanto em outras regiões do corpo (não necessariamente aquelas que tiveram contato direto com as unhas).sensível, quanto em outras regiões do corpo (não necessariamente aquelas que tiveram contato direto com as unhas).
Normalmente, surgem lesões vermelhas que descamam no pescoço, queixo, pálpebra e mãos. Os olhos também ficamNormalmente, surgem lesões vermelhas que descamam no pescoço, queixo, pálpebra e mãos. Os olhos também ficam
vermelhos e coçam. Ana Cláudia informa que os sintomas costumam surgir até 48 horas depois que o organismo reage àsvermelhos e coçam. Ana Cláudia informa que os sintomas costumam surgir até 48 horas depois que o organismo reage às
substâncias. Não há vacina nem medicamentos que combatem a alergia. O melhor é suspender o uso de esmaltes, poissubstâncias. Não há vacina nem medicamentos que combatem a alergia. O melhor é suspender o uso de esmaltes, pois
insistir em pintar as unhas pode provocar reações cada vez mais intensas. “Na dúvida, procure um dermatologista ouinsistir em pintar as unhas pode provocar reações cada vez mais intensas. “Na dúvida, procure um dermatologista ou
alergista para ter certeza da substância que provoca a alergia. Conhecendo o inimigo fica mais fácil de evitá-lo”, orienta aalergista para ter certeza da substância que provoca a alergia. Conhecendo o inimigo fica mais fácil de evitá-lo”, orienta a
dermatologista. Ana Cláudia sugere o teste de contato: uma fita adesiva com várias substâncias alergênicas é aplicada nasdermatologista. Ana Cláudia sugere o teste de contato: uma fita adesiva com várias substâncias alergênicas é aplicada nas
costas para identificar o que provoca reação. Um dos componentes do esmalte que mais causa alergia é o tolueno, solventecostas para identificar o que provoca reação. Um dos componentes do esmalte que mais causa alergia é o tolueno, solvente
que mantéque mantém o produto m o produto líquilíquido, ajuda na fixação do, ajuda na fixação da cor da cor e proporciona secagem rápida. “e proporciona secagem rápida. “ A substância evapora na hora A substância evapora na hora ee
permite que o corante fique na unha de forma homogênea. Se o solvente não secasse rapidamente, o esmalte poderiapermite que o corante fique na unha de forma homogênea. Se o solvente não secasse rapidamente, o esmalte poderia
escorrer ou ficar mais concentrado em uma região. O tolueno também é usado porque a mulher não tem paciência deescorrer ou ficar mais concentrado em uma região. O tolueno também é usado porque a mulher não tem paciência de
esperar secar”, informa o farmacêutico Gabriel da Silva Bastos, professor do curso de estética e cosmética do Centroesperar secar”, informa o farmacêutico Gabriel da Silva Bastos, professor do curso de estética e cosmética do Centro
Universitário UNA. Mas é por ser altamente volátil que o tolueno provoca tantas reações. Logo que evapora, ele entra emUniversitário UNA. Mas é por ser altamente volátil que o tolueno provoca tantas reações. Logo que evapora, ele entra em
contato com várias partes do corpo. De acordo com Gabriel, a maioria dos fabricantes brasileiros de esmaltes retirou dacontato com várias partes do corpo. De acordo com Gabriel, a maioria dos fabricantes brasileiros de esmaltes retirou da
fórmula a substância alergênica.fórmula a substância alergênica.
  A A alergia alergia a a esmalte esmalte ainda ainda pode pode ser ser provocaprovoca da da pelo pelo plastplast ificante ificante dibutyl dibutyl phthaphtha late late (DBP), (DBP), banido banido dos dos cosméticoscosméticos
europeus, e pelo conservante formaldeído, ambos voláteis. O derivado de formol, usado para alisar cabelo, está no cento daeuropeus, e pelo conservante formaldeído, ambos voláteis. O derivado de formol, usado para alisar cabelo, está no cento da
polêmica das escovas progressivas. A mica, pigmento que dá o aspecto perolado dos esmaltes cintilantes, é outropolêmica das escovas progressivas. A mica, pigmento que dá o aspecto perolado dos esmaltes cintilantes, é outro
componente alergênico.componente alergênico.

  Para Para evitar evitar reações reações alérgicas, alérgicas, é é recomendado recomendado ler ler o o rótulo. rótulo. Os Os esmaltes esmaltes 3Free 3Free não não contém contém os os três três principaisprincipaiscomponentes alergênicos (tolueno, DBP e formaldeído), enquanto os denominados hipoalergênicos costumam ser ausentescomponentes alergênicos (tolueno, DBP e formaldeído), enquanto os denominados hipoalergênicos costumam ser ausentes
de um número maior de substâncias que causam alergia. Já os produtos importados tendem a ser bem aceitos pelosde um número maior de substâncias que causam alergia. Já os produtos importados tendem a ser bem aceitos pelos
alérgicos porque usam baixa quantidade de solventes. “A indústria tem pesquisado para fazer esmaltes sem solventes, quealérgicos porque usam baixa quantidade de solventes. “A indústria tem pesquisado para fazer esmaltes sem solventes, que
sejam à base de água e sequem rápido. O solvente é um agente agressor porque resseca a unha e a pele, mas o cliente nãosejam à base de água e sequem rápido. O solvente é um agente agressor porque resseca a unha e a pele, mas o cliente não
tem tempo para esperar três horas para secar o esmalte”, pondera o farmacêutico.tem tempo para esperar três horas para secar o esmalte”, pondera o farmacêutico.

http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2014/03/08/noti- cia_saudeplena,147789/esmaltes-especiais-http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2014/03/08/noti- cia_saudeplena,147789/esmaltes-especiais-
podempodem-evi-evitar-doencas-co- tar-doencas-co- mo-a-dermmo-a-dermatite-de-contato-al.shtmatite-de-contato-al.shtm ll

De acordo com o texto,



 

a reação alérgica surge apenas em mulheres que não estão acostumadas a fazer as unhas todas as
semanas.

b)  os esmaltes hipoalergênicos são os que mais desencadeiam reação alérgica e provocam vermelhidão,
inchaço, coceira e descamação.

c)  os esmaltes 3Free não têm tolueno, DBP e formaldeído, em sua composição, portanto, são mais
propensos a desencadear reações alérgicas.

d)  os sintomas das reações alérgicas se manifestam após 48 horas depois que o organismo reage às
substâncias do esmalte.

e)  o tolueno é um componente alergênico utilizado como solvente nos esmaltes, no entanto,
proporciona secagem rápida. Apesar de causar reações alérgicas, ele é utilizado também porque a
mulher não tem paciência para esperar secar.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  Em “...a descoberta de uma alergia à esmalte é desoladora.”, o uso da crase justifica-se pela regência
nominal de “alergia” e por ser “esmalte” uma palavra feminina.

b)  Em “A reação a esmaltes, chamada de dermatite de contato alérgica...”, a ausência de sinal indicativo
de crase no “a” destacado é uma inadequação gramatical, pois a palavra “reação” rege uma
preposição.

c)  Em “A alergia a esmalte ainda pode ser provocada pelo plastifcante...”, o “a” destacado exerce função
de preposição. Como o autor refere-se a esmalte de forma geral (esmaltes), optou-se por não utilizar o
artigo defnido (o) para o termo.

d)  Em “...depois que o organismo reage às substâncias.”, o uso de crase está inadequado, pois o verbo
reagir, nesse caso, não exige preposição.

e)  Em “...mesmo em mulheres que frequentam há anos o salão de beleza.”, há uma inadequação
gramatical, pois o termo destacado deveria ser substituído por “à”.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  é um pronome relativo, pois retoma o termo antecedente.

b)  é uma conjunção coordenativa explicativa, pois introduz oração de mesma função sintática da
antecedente.

c)  pode ser substituído pelo pronome “qual”, sem prejuízo ao sentido.

d)  é uma conjunção integrante, pois introduz uma oração subordinada com função de objeto direto.

e)  deveria ser acentuado, pois está no lugar de um substantivo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

472  Q504450  Português Crase

 A respeito do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa correta.

473  Q504451  Português

Em “...o organismo entende que certas substâncias são estranhas...”, o termo destacado

474  Q504452  Português

 Assinale a alternativa em que a palavra acentuada NÃONÃO apresenta a mesma regra de acentuação da palavra
 “farmacêutico”.



 

a)  Formaldeído.

b)  Dúvida.

c)  Hipoalergênico.

d)  Cosméticos.

e)  Cutícula.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  causa.

b)  tempo.

c)  comparação.

d)  condição.

e)  finalidade.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  “...uma fita adesiva com várias substâncias alergênicas é aplicada nas costas para identificar o que
provoca reação."

b)  “Nesses casos, os esmaltes hipoalergênicos podem ser a solução para manter a beleza das mãos."

c)  “De uma hora para a outra, o organismo entende que certas substâncias são estranhas...".

d)  “Para evitar reações alérgicas, é recomendado ler o rótulo.".

e)  “A indústria tem pesquisado para fazer esmaltes sem solventes".

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  imperativo afirmativo.

b)  presente do indicativo.

c)  futuro do presente do indicativo.

d)  presente do subjuntivo.

475  Q504453  Português

Em “Se o solvente não secasse rapidamenteSe o solvente não secasse rapidamente, o esmalte poderia escorrer ou ficar mais concentrado em uma
região.”, a oração destacada estabelece, com a subsequente, relação sintático-semântica de

476  Q504454  Português

 Assinale a alternativa em que a preposição “para" NÃONÃO exerce a mesma função que em '“Na dúvida, procure um
dermatologista ou alergista para ter certeza da substância que provoca a alergia...'".

477  Q504455  Português

Em ‘“Na dúvida, procureprocure um dermatologista ou alergista para ter certeza da substância que provoca a alergia.”’, o
verbo destacado encontra-se conjugado no



 

e)  pretérito mais que perfeito do indicativo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  complemento nominal.

b)  objeto direto.

c)
 adjunto adnominal.

d)  predicativo do sujeito.

e)  sujeito.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  introduzir a fala de um interlocutor no diálogo.

b)  introduzir uma explicação a respeito do que foi dito anteriormente.

c)  introduzir uma enumeração.

d)  introduzir uma oração adverbial.

e)  introduzir uma citação.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  Componente.

b)  Ainda.

c)  Inimigo.

d)  Cabelo.

e)  Dermatologista.

478  Q504456  Português

Em “Para evitar reações alérgicas, é recomendadoler o rótuloler o rótulo.”, a expressão destacada tem função sintática de

479  Q504457  Português

Em “Ana Cláudia sugere o teste de contato: uma fita adesiva com várias substâncias alergênicas é aplicada nas
costas para identificar o que provoca reação.”, os dois pontos (:) na sequência da palavra “contato” foram
empregados para

480  Q504458  Português

 Assinale a alternativa em que a palavra apresentada NÃONÃO se flexiona em número nem em gênero para concordar
com outra palavra.

Respostas 461: 462: 463: 464: 465: 466: 467: 468: 469: 470: 471: 472: 473:

474: 475: 476: 477: 478: 479: 480:



 

←  1 2 … 20 21 22 23 24 25 26 27 28 … 39
40 →



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  as crianças não são enganadas facilmente pelos apelos publicitários, por isso há cada vez mais
investimentos nessa área.

b)  uma pessoa que cresce com a ideia de que é necessário ter muito desenvolve grandes chances de

buscar a aceitação social por aquilo que possui.
c)  o apego tornou-se um hábito exclusivo das classes abastadas, pois somente essas classes conseguem

adquirir bens materiais capazes de despertar o sentimento do apego.

d)  as doações, tanto de roupas quanto de brinquedos, devem ser realizadas quando tais objetos já não
estão mais em condição de uso, para evitar desperdícios.

e)  crianças que têm demais são tão felizes quanto adultos obrigados a escolher entre as diversas opções
que lhe são oferecidas.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

481  Q507244  Português

  Crianças Crianças que que possuem possuem demaisdemais
Elas já tendem a acumular muita tralha, não comece essaElas já tendem a acumular muita tralha, não comece essa
loucura antes mesmo de elas nascerem, pelo bem delas eloucura antes mesmo de elas nascerem, pelo bem delas e

do planetado planeta

 Isabel Clemente

[...]O excesso que pauta a ideia do que precisamos ter para viver está tirando a noção de muita gente. Desde que os sacos de pipoca
quadruplicaram de tamanho passamos a acumular em casa e no corpo os excessos da vida insustentável. Consumimos e comemos demais. A
obesidade como epidemia, inclusive entre crianças, é a prova material disso. Está faltando freio. Ostentar virou um modo de vida numa
sociedade cheia de peças faltando. E abro um parêntese importante aqui para dizer que mania de acumulação não é privilégio dos ricos,
muito menos dos famosos. Pode ser que as celebridades, depois das declarações públicas, promovam uma doação em peso de tudo que

ganharam e, para não magoar ninguém, façam segredo disso. Vai saber. O apego é um hábito ruim e democrático: assola pessoas das mais variadas classes. E não afetam só o fulano que pode se tornar um
consumidor compulsivo eternamente insatisfeito, como até pesquisas mostram. Há males nesse comportamento que prejudicam todos ao
redor.
 Pesquisadores da Northwestern University (EUA) encontraram uma forte correlação entre indivíduos materialistas e um comportamento
antissocial, egoísta e competitivo. Segundo esse estudo, que foi publicado em 2012, a tendência da pessoa materialista é apresentar um nível
maior de ansiedade e insatisfação com a própria vida. São pessoas que costumam dar ênfase demais a si mesmas e não se envolvem de
forma profunda e colaborativa com os demais, de acordo com os experimentos conduzidos por psicólogos e médicos.
 O egoísta é aquele que depois vai, no mínimo, estacionar o carro na vaga de cadeirante ou de idoso sem pertencer a nenhuma das duas
categorias porque “precisava urgentemente". A urgência dele é sempre maior do que a do outro.
 A identidade de uma pessoa não depende apenas de sua índole. Sofre influência do ambiente e da interação até circunstancial com os
outros. Por um complexo sistema de trocas subjetivas é que o aprendizado acontece enquanto incorpora valores nos quais acredita. Se ela
cresce acostumada à ideia de que precisa de muito, jamais saberá o que é lidar com pouco, não entenderá a diferença entre o que é e o que
tem, desenvolvendo grandes chances de buscar aceitação social por aquilo que possui.
 Dosar as posses dos nossos filhos é algo que está em nossas mãos durante um certo (e curto) período da vida deles. É uma atitude que,
por um lado, ensina um pouco sobre desprendimento e, por outro, auxilia na organização da própria vida. Cabe aos responsáveis estabelecer
regras e apresentar propostas sadias para que o quarto do filho - e consequentemente a vida dele - não se torne um depósito infinito de tudo
que ele irá ganhar durante a vida.
 Crianças requerem atenção redobrada porque são seres em formação. Estão mais propensas a terem o foco desviado. Presas fáceis dos
comerciais na televisão, conhecem todos os brinquedos que não têm. Querem quase tudo porque está para nascer o ser humano imune a
tanto apelo. Ensiná- las nesse ambiente adverso dá mais trabalho. Passa pelo exemplo e pelo convencimento, ou você ouvirá da sua filha de

quatro anos que seu armário também está cheio de roupas, quando a ela for negado um novo brinquedinho no mesmo dia em que você tiver
comprado uma blusa.
 Lá em casa, chegada a hora de se desfazer de brinquedos e roupas, sempre rolam discussões e argumentações que aos poucos
constroem nas crianças um pouco dos princípios nos quais eu e meu marido acreditamos. É preciso abrir mão enquanto o brinquedo e a roupa
forem úteis e bons a quem os herdar. Não podemos ter vergonha daquilo que estamos doando. E se sentir saudade depois daquilo que
perdeu, ótimo, faz parte do crescimento também saber lidar com perdas.
 Crianças que possuem demais sofrem do mesmo mal do adulto obrigado a fazer escolhas em demasia todos os dias, não valorizam o que
têm, perdem tempo e sentem-se perdidas.
 Essa é a lógica que procuro empregar na minha vida, mas quem ouviu aquele disparate da filha de quatro anos fui eu.

 Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clem...http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clem... 
noticia/2014/02/criancas-que-bpossuem-demaisb.html

De acordo com o texto,

482  Q507245  Português

BETA



 

a)  são, ambos, pronomes relativos, pois retomam o termo antecedente.

b)  são, no primeiro caso, uma conjunção integrante que liga duas orações e, no segundo, um pronome
relativo que retoma o termo antecedente.

c)  são, ambos, preposições utilizadas para ligar locuções verbais.

d)  são, no primeiro caso, um pronome relativo que retoma o termo antecedente e, no segundo, uma
conjunção integrante que liga duas orações.

e)
 são, ambos, conjunções integrantes que estabelecem a ligação entre duas orações.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  a oração destacada tem valor temporal e deveria apresentar uma vírgula após o termo “tamanho", por
apresentar-se em posição antecipada.

b)  a oração destacada tem valor condicional e deveria apresentar uma vírgula após o termo “tamanho",
por apresentar-se em posição antecipada.

c)  a oração destacada tem valor adversativo e contrasta com a ideia proposta na oração subsequente.

d)  a oração destacada tem valor final, pois apresenta um propósito em relação à oração subsequente.

e)  a oração destacada tem valor concessivo e indica uma contrariedade em relação à oração
subsequente, devendo apresentar vírgula após o termo “tamanho" por estar em posição antecipada.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  ao fato de ostentarmos demais.

b)  à mania de acumulação.

c)  ao fato do apego ter se tornado um hábito.

d)  à doação em peso, promovida pelas celebridades

e)  ao fato de consumirmos e comermos demais.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

 “[...] O excesso que

 

pauta a ideia...”. “E abro um parêntese importante aqui para dizer que mania de
acumulação...”

Os termos destacados nos excertos acima

483  Q507246  Português

Em “Desde que os sacos de pipoca quadruplicaram de tamanho passamos a acumular em casa e no corpo os
excessos da vida insustentável", podemos afirmar que

484  Q507247  Português

 “A obesidade como epidemia, inclusive entre crianças, é a prova material disso.” 
O termo destacado no excerto acima se refere

485  Q507248  Português

Em “...costumam dar ênfase demais a si mesmas...", o termo destacado



 

a)  trata-se de um pronome oblíquo átono recíproco.

b)  trata-se de um pronome oblíquo tônico recíproco.

c)  trata-se de um pronome oblíquo tônico reflexivo.

d)  trata-se de um pronome oblíquo átono reflexivo.

e)  trata-se de um pronome oblíquo átono não reflexivo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  Princípio – principiânte.

b)  Urgência – urgênte.

c)  Democrático – democrácia.

d)  Egoísmo – egoísta.

e)  Responsável – responsábilidade.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  estabelece uma relação de concessão.

b)  estabelece uma relação de proporcionalidade.

c)  estabelece uma relação de consecução.

d)  restringe e limita a significação de seu antecedente.

e)  acrescenta uma informação acessória em relação ao seu antecedente.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  para separar adjunto adverbial de tempo deslocado.

b)  para separar aposto explicativo.

c)  para separar adjunto adverbial de modo deslocado.

d)  para separar adjunto adverbial de lugar deslocado.

e)  para separar adjunto adnominal deslocado.

486  Q507249  Português

 Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares.

487  Q507250  Português

 “Segundo esse estudo, que fo i publicado em 2012

 

, a tendência da pessoa materialista..." No período acima, a
oração destacada

488  Q507251  Português

Em “Lá em casa, chegada a hora de se desfazer de brinquedos e roupas...”, a vírgula foi utilizada



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  complemento nominal.

b)  sujeito.

c)  objeto direto.

d)  objeto indireto.

e)  predicativo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  atender à regência do verbo valorizar.

b)  concordar com o nome “escolhas".

c)
 concordar com o nome “adulto".

d)  atender à regência do nome “demasia".

e)  concordar com o nome “Crianças".

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Fisioterapeuta

489  Q507252  Português

Em “Estão mais propensas a terem o foco desviado.”, a oração destacada exerce função de

490  Q507253  Português

 “Crianças que possuem demais sofrem do mesmo mal do adulto obrigado a fazer escolhas em demasia todos os
dias, não valorizam o que têm, perdem tempo e sentem-se perdidas".

No excerto acima, o termo destacado recebeu acento circunflexo para

491  Q370032  Português Morfologia - Pronomes

Sobre a srcem de tudoSobre a srcem de tudo

Marcelo Gleiser

 Volta e meia retorno ao tema da srcem de tudo, que inevitavelmente leva a refexões em que as fronteiras entre ciência e religião meio que
se misturam. Sabemos que as primeiras narrativas de criação do mundo vêm de textos religiosos, os mitos de criação. O Gênesis, primeiro
livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.

Talvez seja surpreendente, especialmente para as pessoas de fé, que a ciência moderna tenha algo a dizer sobre o assunto. E não há dúvidaque o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes da história cósmica, que hoje sabemos teve
um começo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Tal como você e eu, o Universo também tem uma data de nascimento.

 A questão complica se persistimos com essa analogia: você e eu tivemos pais que nos geraram. Existe uma cont inuidade nessa história, que
podemos traçar até a primeira entidade viva. Lá, nos deparamos com um dilema: como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia
para gerá-la? Presumivelmente, a vida veio da não vida, a partir de reações químicas entre as moléculas que existiam na Terra primordial. E o
Universo? Como surgiu se nada existia antes?

 A situação aqui é ainda mais complexa, visto que o Universo inclui tudo o que existe. Como que tudo pode vir do nada? A prerrogat iva da
ciência é criar explicações sem intervenção divina. No caso da srcem cósmica, explicações científcas encontram desafos conceituais enormes.

Isso não signifca que nos resta apenas a opção religiosa como solução da srcem cósmica. Signifca que precisamos criar um novo modo de
explicação científca para lidar com ela.

Para dar conta da srcem do Universo, os modelos que temos hoje combinam os dois pilares da física do século 20, a teoria da relatividade



 

a)  da forma verbal geraram.

b)  do pronome relativo que.

c)  do pronome eu.

d)  do pronome você.

e)  do substantivo pais.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Fisioterapeuta

a)  “Lá, nos deparamos...” (preposição + artigo)

b)  “Isso não signifca que nos resta...” (pronome)

c)  “...mas é muito fácil nos perdermos...” (pronome)

d)  “...nos seus labirintos metafísicos.” (preposição + artigo)

e)  “...nos seus primórdios...” (preposição + artigo)

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Fisioterapeuta

a)  raramente

b)  mais que. qc

c)  além do que.

d)  mais ou menos.

e)  ainda que.

geral de Einstein, que explica a gravidade como produto da curvatura do espaço, e a mecânica quântica, que descreve o comportamento dos
átomos. A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante para ser dominado por efeitos
quânticos. Modelos da srcem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável.

Por exemplo, da mesma forma que um núcleo radioativo decai espontaneamente, o Cosmo por inteiro pode ter surgido duma futuação
aleatória de energia, uma bolha de espaço que emergiu do “nada”, que chamamos de vácuo. O interessante é que essa bolha seria uma
futuação de energia zero, devido a uma compensação entre a energia positiva da matéria e a negativa da gravidade. Por isso que muitos
físicos, como Stephen Hawking e Lawrence Krauss, falam que o Universo veio do “nada”. E declaram que a questão está resolvida. O que é um
absurdo. O nada da física é uma entidade bem complexa.

Esse é apenas um modelo, que pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido: espaço, tempo, energia, leis naturais.
Como tal, está longe de ser uma solução para a questão da srcem de tudo. Não me parece que a ciência, tal como é formulada hoje, pode
resolver de vez a questão da srcem cósmica. Para tal, precisaria descrever suas próprias srcens, abranger uma teoria das teorias. O infnito
e seu oposto, o nada, são conceitos essenciais; mas é muito fácil nos perdermos nos seus labirintos metafísicos.

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/1385521-sobre-a-srcem-de-tudo.shtml.

Em “...você e eu tivemos pais que nos geraram.”, a colocação do pronome nos se justifca pela atração

492  Q370033  Português Morfologia - Pronomes

 Assinale a alternativa em que o elemento nos NÃO foi analisado corretamente.

493  Q370034  Português Interpretação de Textos

Em “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.”, a expressão destacada pode ser substituída,
sem prejuízo ao conteúdo srcinal, por



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Fisioterapeuta

a)  “A questão complica se persistimos com essa analogia...” (pronome)

b)  “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.” (pronome)

c)  “..se bem que é importante lembrar que não é o único.” (pronome)

d)  “...Como surgiu se nada existia antes?” (pronome interrogativo)

e)

 “...como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia...” (índice de indeterminação do sujeito)

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Fisioterapeuta

a)  “...pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido...” 

b)  “...o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes...” 

c)  “Modelos da srcem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser
inexplicável.” 

d)  “A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina.” 

e)  “Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva.” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Fisioterapeuta

a)  duma for substituída por de uma, em “surgido duma futuação”.

b)  tal como for substituída por assim como, em “Tal como você e eu...” 

c)  Por isso que for substituída por Por isso, em “Por isso que muitos físicos...” 

d)  devido a uma for substituída por devido uma, em “devido a uma compensação...” qc

e)  Como que for substituída por como, em “Como que tudo pode vir do nada?” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Fisioterapeuta

a)  A combinação é inevitável, como, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...

494  Q370036 Português Morfologia - Pronomes

 Assinale a alternativa em que o elemento SE fo i classificado corretamente.

495  Q370037  Português Sintaxe

O fragmento em que a concordância verbal NÃO está de acordo com a norma padrão é

496  Q370038  Português Sintaxe

NÃO será mantida a gramática do texto se a expressão

497  Q370039  Português Interpretação de Textos

 “A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...” 
 A oração acima pode ser reescrita, sem prejuízo sintático-semântico para o fragmento, por



 

b)  A combinação é inevitável, embora, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante..

c)  A combinação é inevitável, apesar que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o
bastante...

d)  A combinação é inevitável, conquanto que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o
bastante...

e)  A combinação é inevitável, uma vez que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o
bastante...

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Fisioterapeuta

a)  regência nominal

b)  concordância verbal.

c)  concordância nominal

d)  sintaxe de colocação pronominal.

e)  regência verbal. qc

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Fisioterapeuta

a)  “...inevitavelmente leva a refexões...” 

b)  “...especialmente para as pessoas de fé...” 

c)  “...teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões...” 

d)  “Presumivelmente, a vida veio da não vida...” 

e)  “...um núcleo radioativo decai espontaneamente...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

498  Q370040  Português Sintaxe

Em “E não há dúvida que o progresso....”, NÃO há atendimento à norma padrão quanto à

499  Q370041  Português Morfologia

 A expressão destacada que expressa o modo da ação verbal se encontra na alternativa

500  Q423285  Português Interpretação de Textos

  Homenagem Homenagem ao ao fracasfracas soso

Marcelo Marcelo GleiGleiserser

  Numa Numa sociedade em sociedade em que o que o sucesso é sucesso é almejado e almejado e festejado acima de festejado acima de tudo, onde tudo, onde estrelas, miestrelas, milionários e lionários e campeões são oscampeões são os
ídolos de todos, o fracassídolos de todos, o fracass o é visto como algo embaraçoso e constrangedor, que a gente evo é visto como algo embaraçoso e constrangedor, que a gente ev ita a ita a todo custo todo custo e, quando nãoe, quando não
tem jeito, esconde dos outros. Talvez não devesse ser assim.tem jeito, esconde dos outros. Talvez não devesse ser assim.
  Semana passadaSemana passada , , li li um um ensaio sobre ensaio sobre o fracasso no “No fracasso no “New ew York TimeYork Times” de s” de autoauto ria de ria de Costica BradataCostica Bradata n, n, que que ensina relensina religiãoigião
comparada em uma universidade nos EUA. Inspirado por Bradatan, resolvi apresentar minha própria homenagem aocomparada em uma universidade nos EUA. Inspirado por Bradatan, resolvi apresentar minha própria homenagem ao
fracasso.fracasso.
  Fracassamos quando Fracassamos quando tentamos ftentamos fazer algo. azer algo. Só iSó isso já mostra o sso já mostra o valor do valor do fracasso, refracasso, represenpresentando nosso etando nosso esforço. sforço. NãoNão
fracassar é bem pior, pois representa a inércia ou, pior, o medo de tentar. Na ciência ou nas artes, não fracassar significafracassar é bem pior, pois representa a inércia ou, pior, o medo de tentar. Na ciência ou nas artes, não fracassar significa
não criar. Todo poeta, todo pintor, todo cientista coleciona um número bem maior de fracassos do que de sucessos. Sãonão criar. Todo poeta, todo pintor, todo cientista coleciona um número bem maior de fracassos do que de sucessos. São
frases que não funcionam, traços que não convencem, hipóteses que falham. O físico Richard Feynman famosamente dissefrases que não funcionam, traços que não convencem, hipóteses que falham. O físico Richard Feynman famosamente disse
que cientistas passam a maior parte de seu tempo enchendo a lata de lixo com ideias erradas. Pois é. Mas sem os erros nãoque cientistas passam a maior parte de seu tempo enchendo a lata de lixo com ideias erradas. Pois é. Mas sem os erros não



 

a)  “São frases que não funcionam..."

b)  “...traços que não convencem...” 

c)  “Mas sem os erros não vamos em frente.” 

d)  “...hipóteses que falham.” 

e)  “...apresentar minha própria homenagem ao fracasso.” 

vamos em frente. O sucesso é filho do fracasso.vamos em frente. O sucesso é filho do fracasso.
  Tem Tem gente que gente que acha que gêacha que gênio é nio é aquele aquele cara que nunca fcara que nunca fracaraca ssassa , , para quem tudo dá para quem tudo dá certo, mecerto, meio que io que magicamente.magicamente.
Nada disso. Todo gênio passa pelas dores do processo criativo, pelos inevitáveis fracassos e becos sem saída, até chegar aNada disso. Todo gênio passa pelas dores do processo criativo, pelos inevitáveis fracassos e becos sem saída, até chegar a
uma solução que funcione. Talvez seja por isso que o autor Irving Stone tenha chamado seu romance sobre a vida deuma solução que funcione. Talvez seja por isso que o autor Irving Stone tenha chamado seu romance sobre a vida de
Michelangelo de “A Agonia e o Êxtase”. Ambos são partes do processo criativo, a agonia vinda do fracasso, o êxtase doMichelangelo de “A Agonia e o Êxtase”. Ambos são partes do processo criativo, a agonia vinda do fracasso, o êxtase do
senso de alcançar um objetivo, de ter criado algo que ninguém criou, algo de novo.senso de alcançar um objetivo, de ter criado algo que ninguém criou, algo de novo.
  O O fracafraca sso garantsso garante e nossa humildade nossa humildade ao confrontarmos os ao confrontarmos os desafios da desafios da vida. vida. Se Se tivéssemos tivéssemos sempre sempre sucesso, comosucesso, como
entender os que fracassam? Nisso, o fracasso é essencial para a empatia, tão importante na convivência social.entender os que fracassam? Nisso, o fracasso é essencial para a empatia, tão importante na convivência social.
  Gosto sempre Gosto sempre de de dizer que dizer que os meos melhores professores são os lhores professores são os que que tiveram tiveram que que tratra balhar mais quando alunos. balhar mais quando alunos. Esse esforçoEsse esforço
extra dimensiona a dificuldade que as pessoas podem ter quando tentam aprender algo de novo, fazendo do professor umaextra dimensiona a dificuldade que as pessoas podem ter quando tentam aprender algo de novo, fazendo do professor uma
pessoa mais empática e, assim, mais eficiente. Sem o fracasso, teríamos apenas os vencedores, impacientes em ensinar ospessoa mais empática e, assim, mais eficiente. Sem o fracasso, teríamos apenas os vencedores, impacientes em ensinar os
menos habilidosos o que para eles foi tão fácil de entender ou atingir.menos habilidosos o que para eles foi tão fácil de entender ou atingir.
  Claro, Claro, sendo os sendo os humanos do humanos do jeito jeito que que são, a são, a vaidade pevaidade pessoassoa l l muitas vemuitas vezes obscurece zes obscurece a ma memória emória dos fracassdos fracass osos
passados; passados; isso é típico daqueleisso é típico daquele s mais arrogas mais arroga ntes, que entes, que escondem sescondem seus fracassos us fracassos e difie dificuldadeculdades por s por trás trás de uma máscara dede uma máscara de
sucesso. Se o fracasso fosse mais aceito socialmente, existiriam menos pessoas arrogantes no mundo.sucesso. Se o fracasso fosse mais aceito socialmente, existiriam menos pessoas arrogantes no mundo.
  Não Não poderia terminar poderia terminar sem sem mencionar mencionar o fo fracaraca sso final sso final a que a que todotodo s nos s nos submetemos, submetemos, a falha a falha do nosso corpo do nosso corpo aoao
encontrarmos a morte. Desse fracasso ninguém escapa, mesmo que existam muitos que acreditem numa espécie deencontrarmos a morte. Desse fracasso ninguém escapa, mesmo que existam muitos que acreditem numa espécie de

permanência incorpórea após a morte. De minha parte, sabendo desse fracasso inevitável, me apego ao seu irmão maispermanência incorpórea após a morte. De minha parte, sabendo desse fracasso inevitável, me apego ao seu irmão maispalatável, o que vem das várias tentativas de viver a vida o mais intensamente possível. O fracasso tem gosto de vida.palatável, o que vem das várias tentativas de viver a vida o mais intensamente possível. O fracasso tem gosto de vida.

  httphttp://www1.folha.uol.com.://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/ br/colunas/marcelogleiser/2013/12/ 1388789-homenagem-ao-frac1388789-homenagem-ao-frac assoasso .shtml.shtml

 A expres A expressão sublinhada são sublinhada que NÃO faz referência a uma que NÃO faz referência a uma expreexpressãssão o ou ou conteúdo conteúdo mencionado mencionado éé
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 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  “O fracasso garante nossa humildade...” (sujeito)

b)  “...própria homenagem ao fracasso.” (complemento nominal)

c)  “Sem o fracasso, teríamos apenas...” (adjunto adnominal)

d)  “Desse fracasso ninguém escapa...” (objeto indireto)

e)  “...escondem seus fracassos e difculdades...” (objeto direto)

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  “...isso é típico daqueles mais arrogantes...” 

b)  “Desse fracasso ninguém escapa...” 

c)  “...o fracasso é visto como algo embaraçoso...” 

501  Q423286  Português Sintaxe

  Homenagem Homenagem ao ao fracasfracas soso

Marcelo Marcelo GleiGleiserser

  Numa Numa sociedade em sociedade em que o que o sucesso é sucesso é almejado e almejado e festejado acima de festejado acima de tudo, onde tudo, onde estrelas, miestrelas, milionários e lionários e campeões são oscampeões são os
ídolos de todos, o fracassídolos de todos, o fracass o é visto como algo embaraçoso e constrangedor, que a gente evo é visto como algo embaraçoso e constrangedor, que a gente ev ita a ita a todo custo todo custo e, quando nãoe, quando não
tem jeito, esconde dos outros. Talvez não devesse ser assim.tem jeito, esconde dos outros. Talvez não devesse ser assim.
  Semana passadaSemana passada , , li li um um ensaio sobre ensaio sobre o fracasso no “No fracasso no “New ew York TimeYork Times” de s” de autoauto ria de ria de Costica BradataCostica Bradata n, n, que que ensina relensina religiãoigião
comparada em uma universidade nos EUA. Inspirado por Bradatan, resolvi apresentar minha própria homenagem aocomparada em uma universidade nos EUA. Inspirado por Bradatan, resolvi apresentar minha própria homenagem ao
fracasso.fracasso.
  Fracassamos quando Fracassamos quando tentamos ftentamos fazer algo. azer algo. Só iSó isso já mostra o sso já mostra o valor do valor do fracasso, refracasso, represenpresentando nosso etando nosso esforço. sforço. NãoNão
fracassar é bem pior, pois representa a inércia ou, pior, o medo de tentar. Na ciência ou nas artes, não fracassar significafracassar é bem pior, pois representa a inércia ou, pior, o medo de tentar. Na ciência ou nas artes, não fracassar significa

não criar. Todo poeta, todo pintor, todo cientista coleciona um número bem maior de fracassos do que de sucessos. Sãonão criar. Todo poeta, todo pintor, todo cientista coleciona um número bem maior de fracassos do que de sucessos. São
frases que não funcionam, traços que não convencem, hipóteses que falham. O físico Richard Feynman famosamente dissefrases que não funcionam, traços que não convencem, hipóteses que falham. O físico Richard Feynman famosamente disse
que cientistas passam a maior parte de seu tempo enchendo a lata de lixo com ideias erradas. Pois é. Mas sem os erros nãoque cientistas passam a maior parte de seu tempo enchendo a lata de lixo com ideias erradas. Pois é. Mas sem os erros não
vamos em frente. O sucesso é filho do fracasso.vamos em frente. O sucesso é filho do fracasso.
  Tem Tem gente que gente que acha que gêacha que gênio é nio é aquele aquele cara que nunca fcara que nunca fracaraca ssassa , , para quem tudo dá para quem tudo dá certo, mecerto, meio que io que magicamente.magicamente.
Nada disso. Todo gênio passa pelas dores do processo criativo, pelos inevitáveis fracassos e becos sem saída, até chegar aNada disso. Todo gênio passa pelas dores do processo criativo, pelos inevitáveis fracassos e becos sem saída, até chegar a
uma solução que funcione. Talvez seja por isso que o autor Irving Stone tenha chamado seu romance sobre a vida deuma solução que funcione. Talvez seja por isso que o autor Irving Stone tenha chamado seu romance sobre a vida de
Michelangelo de “A Agonia e o Êxtase”. Ambos são partes do processo criativo, a agonia vinda do fracasso, o êxtase doMichelangelo de “A Agonia e o Êxtase”. Ambos são partes do processo criativo, a agonia vinda do fracasso, o êxtase do
senso de alcançar um objetivo, de ter criado algo que ninguém criou, algo de novo.senso de alcançar um objetivo, de ter criado algo que ninguém criou, algo de novo.
  O O fracafraca sso garantsso garante e nossa humildade nossa humildade ao confrontarmos os ao confrontarmos os desafios da desafios da vida. vida. Se Se tivéssemos tivéssemos sempre sempre sucesso, comosucesso, como
entender os que fracassam? Nisso, o fracasso é essencial para a empatia, tão importante na convivência social.entender os que fracassam? Nisso, o fracasso é essencial para a empatia, tão importante na convivência social.
  Gosto sempre Gosto sempre de de dizer que dizer que os meos melhores professores são os lhores professores são os que que tiveram tiveram que que tratra balhar mais quando alunos. balhar mais quando alunos. Esse esforçoEsse esforço
extra dimensiona a dificuldade que as pessoas podem ter quando tentam aprender algo de novo, fazendo do professor umaextra dimensiona a dificuldade que as pessoas podem ter quando tentam aprender algo de novo, fazendo do professor uma
pessoa mais empática e, assim, mais eficiente. Sem o fracasso, teríamos apenas os vencedores, impacientes em ensinar ospessoa mais empática e, assim, mais eficiente. Sem o fracasso, teríamos apenas os vencedores, impacientes em ensinar os
menos habilidosos o que para eles foi tão fácil de entender ou atingir.menos habilidosos o que para eles foi tão fácil de entender ou atingir.
  Claro, Claro, sendo os sendo os humanos do humanos do jeito jeito que que são, a são, a vaidade pevaidade pessoassoa l l muitas vemuitas vezes obscurece zes obscurece a ma memória emória dos fracassdos fracass osos
passados; passados; isso é típico daqueleisso é típico daquele s mais arrogas mais arroga ntes, que entes, que escondem sescondem seus fracassos us fracassos e difie dificuldadeculdades por s por trás trás de uma máscara dede uma máscara de
sucesso. Se o fracasso fosse mais aceito socialmente, existiriam menos pessoas arrogantes no mundo.sucesso. Se o fracasso fosse mais aceito socialmente, existiriam menos pessoas arrogantes no mundo.
  Não Não poderia terminar poderia terminar sem sem mencionar mencionar o fo fracaraca sso final sso final a que a que todotodo s nos s nos submetemos, submetemos, a falha a falha do nosso corpo do nosso corpo aoao
encontrarmos a morte. Desse fracasso ninguém escapa, mesmo que existam muitos que acreditem numa espécie deencontrarmos a morte. Desse fracasso ninguém escapa, mesmo que existam muitos que acreditem numa espécie de

permanência incorpórea após a morte. De minha parte, sabendo desse fracasso inevitável, me apego ao seu irmão maispermanência incorpórea após a morte. De minha parte, sabendo desse fracasso inevitável, me apego ao seu irmão maispalatável, o que vem das várias tentativas de viver a vida o mais intensamente possível. O fracasso tem gosto de vida.palatável, o que vem das várias tentativas de viver a vida o mais intensamente possível. O fracasso tem gosto de vida.

  httphttp://www1.folha.uol.com.://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/ br/colunas/marcelogleiser/2013/12/ 1388789-homenagem-ao-frac1388789-homenagem-ao-frac assoasso .shtml.shtml

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa INCORRETA quanto tiva INCORRETA quanto à função à função sintática das expresintática das expressões em destaque.ssões em destaque.

502  Q423287  Português Morfologia - Pronomes

 A expres A expressão destacasão destacada qda que NÃO se classue NÃO se classifica comifica como o pronompronome inde indefinido efinido éé

BETA



 

d)  “Todo gênio passa pelas dores do processo...” 

e)  “...para quem tudo dá certo...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  ...apesar de existirem muitos que acreditem numa espécie de permanência incorpórea após a morte.

b)  ...ainda que existem muitos que acreditem numa espécie de permanência incorpórea após a morte.

c)  ...embora existem muitos que acreditem numa espécie de permanência incorpórea após a morte.

d)  ...conquanto que existem muitos que acreditem numa espécie de permanência incorpórea após a

morte.

e)  ...porquanto que existem muitos que acreditem numa espécie de permanência incorpórea após a

morte.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  da forma verbal submetemos.

b)  do pronome indefnido todos.

c)  da locução verbal poderia terminar.

d)  do substantivo fracasso.

e)  do advérbio de negação não.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  objeto indireto.

b)  complemento nominal.

c)  objeto direto.

d)  predicativo.

e)  adjunto adnominal.

503  Q423288  Português Interpretação de Textos

 A oração “.. A oração “.. .mesmo .mesmo que existam muitoque existam muitos que s que acracreditem numeditem numa espécie de pa espécie de permanêncermanência incorpóia incorpórearea
após a morte.”, pode ser reescrita, sem prejuízo sintático-semântico para o fragmento, porapós a morte.”, pode ser reescrita, sem prejuízo sintático-semântico para o fragmento, por

504  Q423289  Português Morfologia - Pronomes

 “Não po “Não poderia terminar sem mderia terminar sem mencionar o encionar o fracafracasso fisso final a nal a que toque todos dos nos nos submetemos...” submetemos...” 

 A próclise  A próclise do do pronompronome destacae destacado do ocorre pela ocorre pela atraatraçãoção

505  Q423290  Português Sintaxe

Em “O sucesso é filho do fracasso.”, a expressão destacada funciona comoEm “O sucesso é filho do fracasso.”, a expressão destacada funciona como



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  “...sendo os humanos do jeito que são...” 

b)  “...confrontarmos os desafios da vida...” 

c)  “...são os que tiveram que trabalhar...” 

d)  “...ensinar os menos habilidosos...” 

e)  “...são os ídolos de todos...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  condição.

b)  tempo.

c)  concessão.

d)  consecução.

e)  proporção.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

a)  Em “Se tivéssemos sempre sucesso...”, indica tempo.

b)  Em “Se tivéssemos sempre sucesso...”, indica condição.

c)  Em “...muitas vezes obscurece...”, indica modo.

d)  Em “Semana passada

 

, li um ensaio...”, indica tempo.

e)  Em “Talvez não devesse ser assim.”, indica modo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFSProva: Técnico em Segurança
do Trabalho

506  Q423291 Português Morfologia

Todas as expressões destacadas a seguir funcionam como artigo definido, EXCETOTodas as expressões destacadas a seguir funcionam como artigo definido, EXCETO

507  Q423292  Português Interpretação de Textos

Em “O fracasso garante nossa humildade ao confrontarmos os desafios da vida.”, a oraçãoEm “O fracasso garante nossa humildade ao confrontarmos os desafios da vida.”, a oração
destacada expressadestacada expressa

508  Q423293  Português Interpretação de Textos

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa INCORRETA quanto tiva INCORRETA quanto ao qao que se afirma ue se afirma a respeito das a respeito das expreexpressões destassões destacadascadas..

509  Q423294  Português Interpretação de Textos

 Ass Assinale a inale a alternaalternativa INCORRETA quanto tiva INCORRETA quanto ao qao que se afirma ue se afirma a seguir.a seguir.



 

a)  Em “...inevitável, me apego...”, a colocação pronominal está de acordo com a norma padrão.

b)  Em “...tudo dá certo, meio que magicamente.”, a expressão destacada indica o modo de dar certo.

c)  Em “...seu romance sobre a vida...”, a expressão destacada pode ser substituída por a respeito da.

d)  Em “... meio que magicamente.”, a expressão destacada pode ser substituída por mais ou menos.

e)  Em “...sociedade em que o sucesso...”, a preposição destacada não pode ser retirada do fragmento.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Farmacêut ico

a)  Em “...são ponderações longas...”, funciona como predicativo.

b)  Em “...tomo café com açúcar...” funciona como complemento nominal.

c)  Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, pode ficar após o verbo.

d)  Em “... imagina ter também a liberdade...”, indica acréscimo.

e)  Em “... são feitas inconscientemente, sem nosso controle...”, expressa modo.

 

510  Q365360  Português Sintaxe

 Pensando livremente sobre o livre arbítrioPensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo GleiserMarcelo Gleiser

 Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temosTodo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos
nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ternossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter
também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponhotambém a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho
dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?
  A A questão do questão do livre livre arbítrarbítr io, io, ligada na ligada na sua esua essência ssência ao controle ao controle que que temos temos sobre sobre nossanossa s s vidas, vidas, é é tratra dicionalmentedicionalmente
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando adebatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a
própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nosprópria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos
últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termosúltimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos
consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão)consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão)
ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.
  Se Se este este for mfor mesmo esmo o caso, o caso, as escolhas que as escolhas que achamos fazer, achamos fazer, expressões da nossa liberdade, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemesão feitas inconscientemente,nte,
sem nosso controle explícito.sem nosso controle explícito.
  A A situaçsituaç ão é ão é complicada por vcomplicada por várias razõárias razõ es. es. Uma Uma delas é delas é que que não enão existe umxiste uma dea definição finição universalmente universalmente aceita de livreaceita de livre
arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência dearbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de
coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desdecoerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde
a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.
  ExistExiste e uma óbviuma óbvia barreira disciplinar, a barreira disciplinar, já que já que filósofos e filósofos e neurocientistas tendem neurocientistas tendem a pensar de a pensar de forma beforma bem m diferente diferente sobre asobre a

questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental.questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental.
Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividadeFilósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade
neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos emneuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em
neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.
  Por Por outro loutro lado, ado, é é possposs ível ível que que algumas algumas de de nossanossa s s decisões sejam decisões sejam tomadatomada s a um s a um nível nível profundo de profundo de consciência queconsciência que
antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante,antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante,
cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de elacientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela
ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.
  Mesmo assim, Mesmo assim, me me parece que parece que existem níexistem níveis veis diferentes de diferentes de complexidade relcomplexidade relacionadacionados com deos com decisões diferecisões diferentes, e ntes, e que, aoque, ao
aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente. Casar comaumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente. Casar com
alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais noalguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no
caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusãocaminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão
sobre o que é a consciência humana.sobre o que é a consciência humana.

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/ 1396284-pensando-livremente-sobre-o-http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/ 1396284-pensando-livremente-sobre-o-
livre-arbitrio.shtml.livre-arbitrio.shtml.

 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

511  Q365361  Português Fonologia



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  rg o: UFGDProva: Farmac utico

a)  bar – rei – ra.

b)  pes – so – as.

c)  ci – en – tes.

d)  ne – u – ro – nal.

e)  fi – ló – so – fos.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Farmacêut ico

a)  alguém.

b)  magnética.

c)  decisões.

d)  açúcar.

e)  ilusão.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Farmacêut ico

a)  decisões diferentes.

b)  ponderações longas.

c)  níveis diferentes.

d)  escolha.

e)  confusão.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Farmacêut ico

a)  Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona como adjunto adnominal.

b)  Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome indefinido.

c)  Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa tempo.

 A palavra que NÃO está separada corretamente é

512  Q365363  Português Fonologia

 Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

513  Q365365  Português Interpretação de Textos

Em “... fica muito difícil atribuí-la...” o pronome destacado retoma

514  Q365366  Português Sintaxe

 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.



 

d)  Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser retirada a expressão sendo.

e)  Em “...a questão do l ivre arbítrio terá que ser...”, pode ser substituída por terá de.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Farmacêut ico

a)  tempo.

b)
 consecução.

c)  conclusão.

d)  modo.

e)  condição.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Farmacêut ico

a)  Em “Em quemvou votar na próxima eleição?”, funciona como objeto indireto.

b)
 Em “...ligada na sua essência ao controle...” func iona como objeto indireto.

c)  Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa contraste.

d)  Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa dúvida.

e)  Em “... estão mudando isso de forma radical...”, expressa modo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Médico psiquiatra

a)  bar – rei – ra.

b)  pes – so – as.

c)  ci – en – tes.

d)  ne – u – ro – nal

e)  fi – ló – so – fos.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Médico psiquiatra

515  Q365367  Português Morfologia

Em “Se este for mesmo o caso ...”, a conjunção expressa

516  Q365369  Português Sintaxe

 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afrma a seguir.

517  Q421163  Português

 A palavra que NÃONÃO está separada corretamente é

518  Q421166  Português

 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.



 

a)  Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona como adjunto adnominal.

b)  Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome indefinido.

c)  Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa tempo.

d)  Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser retirada a expressão sendo.

e)  Em “...a questão do l ivre arbítrio terá que ser...”, pode ser substituída por terá de.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Médico psiquiatra

a)  tempo.

b)  consecução

c)  conclusão.

d)  modo.

e)  condição.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Médico psiquiatra

a)  Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona como objeto indireto.

b)  Em “...ligada na sua essência ao controle...” func iona como objeto indireto.

c)  Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa contraste.

d)  Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa dúvida

e)  Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa modo.

519  Q421167  Português

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção expressa

520  Q421168  Português

 Assinale a alternativa I NCORRETANCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

Respostas 501: 502: 503: 504: 505: 506: 507: 508: 509: 510: 511: 512: 513:

514: 515: 516: 517: 518: 519: 520:

←  1 2 … 22 23 24 25 26 27 28 29 30 … 39
40 →



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Fisioterapeuta

a)  Em “...são ponderações longas...”, funciona como predicativo.

b)  Em “...tomo café com açúcar...” funciona como complemento nominal.

c)  Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, pode ficar após o verbo.

d)  Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica acréscimo.

e)  Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...”, expressa modo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Fisioterapeuta

a)  bar – rei – ra.

b)  pes – so – as.

c)  ci – en – tes.

521  Q421730  Português

 Pensando livremente sobre o livre arbítrioPensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo GleiserMarcelo Gleiser

 Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temosTodo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos
nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ternossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter
também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponhotambém a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho
dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?
  A A questão do questão do livre livre arbítrarbítr io, io, ligada na ligada na sua esua essência ssência ao controle ao controle que que temos temos sobre sobre nossanossa s s vidas, vidas, é é tratra dicionalmentedicionalmente
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando adebatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a
própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nosprópria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos
últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termosúltimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos

consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão)consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão)ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.
  Se Se este este for mfor mesmo esmo o caso, o caso, as escolhas que as escolhas que achamos fazer, achamos fazer, expressões da nossa liberdade, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemesão feitas inconscientemente,nte,
sem nosso controle explícito.sem nosso controle explícito.
  A A situaçsituaç ão é ão é complicada por vcomplicada por várias razõárias razõ es. es. Uma Uma delas é delas é que que não enão existe umxiste uma dea definição finição univeuniversarsa lmelmente nte aceita de livreaceita de livre
arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência dearbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de
coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desdecoerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde
a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.
  ExistExiste e uma óbvuma óbvia barreira disciplinar, ia barreira disciplinar, já que já que filósofos e filósofos e neurocientistas tendem neurocientistas tendem a pensar de a pensar de forma beforma bem m diferente diferente sobre asobre a
questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental.questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental.
Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividadeFilósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade
neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos emneuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em
neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.
  Por Por outro loutro lado, ado, é é possposs íveível l que que algumas algumas de de nossanossa s s decisões sejam decisões sejam tomadatomada s a um s a um nívenível profundo de l profundo de consciência queconsciência que
antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante,antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante,
cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de elacientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela
ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.
  Mesmo assim, Mesmo assim, me me parece que parece que existem níexistem níveiveis diferes diferentes de ntes de complexidade relcomplexidade relacionadacionados com deos com decisões diferecisões diferentes, e ntes, e que, aoque, ao
aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente. Casar comaumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente. Casar com
alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais noalguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no
caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusãocaminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão

sobre o que é a consciência humana.sobre o que é a consciência humana.

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/ 1396284-pensando-livremente-sobre-o-http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/ 1396284-pensando-livremente-sobre-o-
livre-arbitrio.shtml.livre-arbitrio.shtml.

 Assinale a  Assinale a alternativa INCORRETA quanto alternativa INCORRETA quanto ao ao que que se afirma se afirma a seguir.a seguir.

522  Q421731  Português

 A p A palavra que alavra que NÃO está separada corretaNÃO está separada corretamente mente éé

BETA



 

d)  ne – u – ro – nal.

e)  fi – ló – so – fos.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Fisioterapeuta

a)  apesar de.

b)  como.

c)  porquanto.

d)  embora.

e)  à medida que.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Advogado

523  Q421733  Português

 “ Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que flósofos e neurocientistas tendem a pensar de formaExiste uma óbvia barreira disciplinar, já que flósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma
bem diferente sobre a questão.”bem diferente sobre a questão.”

 A expressão d A expressão destacestacada poada po de de ser substituídser substituída, sem a, sem prejuízo sintático-semântico, prejuízo sintático-semântico, porpor

524  Q383758  Português Interpretação de Textos

  AlimAlimentos entos geneticamente geneticamente modificados: modificados: fato fato e e ficçãoficção

 Marcelo Gleiser

 Rarame nte, a relação entre a ciência e a população é tão direta quanto no caso de alimentos genet icamente modificados (AGMs). Pois
uma coisa é ligar uma TV de plasma ou falar num celular; outra, é ingerir algo modificado no laboratório.

 Não é à toa que as reaçõe s contra e a favor dos AGMs é polarizada e radical. De um lado, vemos grupos puristas querendo banir

definitivamente qualquer tipo de alimento geneticamente modificado, alegando que fazem mal à saúde e ao meio ambiente; de outro, temos

os defensores radicais dos AGMs, que confundem ciência com as estratégias de marketing dos grandes produtores, principalmente da

gigantesca Monsanto.

 Poucos debates na nossa era são tão importante s. Existem aqui ecos do que ocorre com o aquecimento global, o criacionismo e as

vacinas, onde o racional e o irracional misturam-se de formas inusitadas.

 Vemos uma grande desconfiança popular da aliança entre a ciência e as grandes empresas, dos cientistas “vendidos", comparados,

infelizmente, com os que trabalham para a indústria do fumo. A realidade, como sempre, é bem mais sutil.

 Existem cente nas de estudos científicos publicados que visam dete rminar precisamente o impacto dos alimentos geneticamente

modificados nas plantações e nos animais. O leitor encontra uma lista com mais de 600 artigos no portal

http://www.biofortifed.org/genera/studies-for-genera/,http://www.biofortifed.org/genera/studies-for-genera/,  que não é afiliado a qualquer empresa.

 Em junho, o ministro do meio ambiente do Reino Unido, Owen Paterson, propôs que seu país deveria liderar o mundo no desenvolvimento

e na implantação de AGMs: “Nosso governo deve assegurar à população que os AGMs são uma inovação tecnológica comprovadamente

benéfica".

 Na semana anterior, grupos contra a implantação de AGMs vandalizaram plantaçõe s de beterra ba da empresa suíça Syngenta no Estado

de Oregon, nos EUA. As plantações foram geneticamente modificadas para resistir ao herbicida Glifosate (do inglês Glyphosate), algo que os

fazendeiros desejam, pois ajuda no controle das ervas daninhas que interferem com a produtividade de suas plantações.

 O Prêmio Mundial da Alimentação de 2013 foi dado a Marc van Montagu, Mary-Dell Chilton e Rob Fraley. Os três cientistas tiveram um

papel essencial no desenvolvimento de métodos moleculares desenhados para modificar a estrutura genética de plantas. Chilton, aliás,

trabalha para Syngenta. Mas, no YouTube, vemos vídeos mostrando os efeitos “catastróficos" de tal ciência, como relata Nina Fedoroff,
professora da Universidade Estadual da Pensilvânia em um ensaio recente para a revista “Scientific American". Fedoroff antagoniza os

exageros e radicalismo dos protestos contra os AGMs, que alega não terem qualquer fundamento científico, sendo comparáveis aos abusos

pseudocientíficos que justificam posturas quase que religiosas.

 Em termos dos test es até agora feitos, não parece que AGMs tenham qualquer efeito obviamente nocivo à saúde humana ou à dos

animais que se alimentam deles. Já muitos dos inseticidas comumente usados em plantações são altamente cancerígenos.

Sem dúvida, a pesquisa sobre o impacto ambiental e médico dos AGMs deve continuar; mas a negação da ciência sem evidência, baseada

em mitologias, é a antítese do que uma população bem informada deve fazer.

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/07/1317544-http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/07/1317544-
alimentos-geneticamente-modificados-fato-e-ficcao.shtmlalimentos-geneticamente-modificados-fato-e-ficcao.shtml

De acordo com o texto.



 

a)  as pessoas devem acreditar mais em mitologias.

b)  a mitologia ajuda as pessoas a decidirem as ações.

c)  há muitos inseticidas altamente cancerígenos.

d)  cientistas são muito radicais e nada religiosos.

e)  ligar TV e usar celular são ações semelhantes.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Advogado

a)  Em “...assegurar à população...”, funcio na como objeto indireto.

b)  Em “...ingerir algo modificado...”, classifica-se como pronome indefinido.

c)  Em “...interferem com a produtividade...”, po de ser substituída por na.

d)  Em “...termos dos testes até agora feitos...”, expressa tempo.

e)  Em “...quase que religiosas.”, funciona como adjunto adnominal

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Advogado

a)  modo.

b)  condição.

c)  meio.

d)  intensidade.

e)  finalidade.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Advogado

a)  Em “...animais que se alimentam deles.", o pronome pode ser posposto ao verbo.

b)  Em “...banir definitivamente qualquer tipo de alimento...", é pronome indefinido.

c)  Em “...o racional e o irracional misturam-se...", o pronome pode ser anteposto ao verbo.

d)  Em “'...outra, é ingerir algo modificado no laboratório.'", opõe-se, textualmente, a uma coisa.

e)  Em “...ligar uma TV de plasma ou falar num celular...", expressa alternância das ações.

525  Q383759  Português Sintaxe

 Assinale a alternativa INCORRETAINCORRETA quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas.

526  Q383760  Português Morfologia

Em “...são altamente cancerígenos.”, a expressão expressa

527  Q383761  Português Funções morfossintáticas da palavra SE

 Assinale a alternativa INCORRETAINCORRETA quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas.



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Advogado

a)  “...vemos grupos puristas...” 

b)  “O leitor encontra uma lista...” 

c)  “Fedoroff antagoniza os exageros...” 

d)  “...deveria liderar o mundo...” 

e)

 “Existem aqui ecos...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Advogado

a)  “Existem aqui ecos do que ocorre com o aquecimento...” 

b)  “Poucos debates na nossa era são tão importantes.” 

c)  “...Owen Paterson, propô s que seu país deveria liderar...” 

d)  “...que não é afiliado a qualquer empresa.” 

e)
 “...mostrando os efeitos “catastróficos” de tal ciência...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Advogado

a)  “...do s grandes produtores, principalmente da gigantesca Monsanto.” 

b)  “...visam determinar precisamente o impacto dos alimentos...” 

c)  “Raramente, a relação entre a ciência e a população é tão direta...” 

d)  “AGMs tenham qualquer efeito obviamente nocivo à saúde humana...” 

e)
 “...comparados, infelizmente, com os que trabalham para a indústria do fumo.” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Advogado

a)  objeto indireto.

b)  complemento nominal.

528  Q383763
Português Sintaxe

 A alternativa em que a expressão destacada NÃONÃO funciona como objeto direto é:

529  Q383764  Português Morfologia - Pronomes

 Assinale a alternativa cuja expressão destacada funcio na como pronome indefinido

530  Q383765  Português Interpretação de Textos

 A alternativa em que a expressão destacada indica o modo da ação verbal é:

531  Q383766  Português Sintaxe

Em “...qualquer efeito obviamente nocivo à saúde humana...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente,

como:



 

c)  adjunto adnominal.

d)  aposto.

e)  predicativo do sujeito.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Advogado

a)  “Na semana anterior, grupos contra a implantação de AGMs...” 

b)  “Sem dúvida, a pesquisa sobre o impacto ambiental...” 

c)  “...a negação da ciência sem evidência, baseada em mitologias...” 

d)  “...em um ensaio recente para a revista “Scientific American...” 

e)  “Em junho, o ministro do meio ambiente do Reino Unido...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Técnico em Informática

532  Q383767  Português Sintaxe

 A expressão que NÃONÃO funciona como adjunto adverbial é:

533  Q384025  Português Morfologia - Pronomes



 

a)  “Mais recentemente, me admiro...” 

b)  “No Brasil, estima-se que 25 pessoas...” 

c)  “...da visibilidade”, disse-me o psiquiatra...” 

d)  “...90% das pessoas que se mataram...” 

 Assinale a  Assinale a alternativa cuja colocação proalternativa cuja colocação pronominominal nal NÃO está de NÃO está de acordo acordo com com a noa no rma prma padrão.adrão.



 

e)  “Danem-se os tabus.” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Técnico em Informática

a)  “...entretanto, está muito aquém da mobilização...” 

b)  “...entretanto, está muito aquém da mobilização...” 

c)  “Em muitos países, programas de prevenção...” 

d)  “...de saúde pública a ser encarado como tal.” 

e)  “Nos últimos vinte anos

 

, o suicídio cresceu 30%...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Técnico em Informática

a)  sujeito.

b)

 adjunto adverbial.

c)  objeto direto.

d)  objeto indireto.

e)  adjunto adnominal.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Técnico em Informática

a)  condição.

b)  modo.

c)  causa.

d)  concessão.

e)  consecução.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Técnico em Informática

534  Q384026  Português Sintaxe

 Assinale a  Assinale a alternativa cuja expressalternativa cuja expressão ão destacdestacada NÃO fuada NÃO funciona nciona como como adjunto adjunto adverbial.adverbial.

535  Q384027  Português Sintaxe

Em “Há alguns anos, o flho adolescente de um amigo pulou pela janela...”, a expressão destacadaEm “Há alguns anos, o flho adolescente de um amigo pulou pela janela...”, a expressão destacada
funciona sintaticamente comofunciona sintaticamente como

536  Q384028  Português Interpretação de Textos

 “Na Ingl “Na Inglaterraterra, a, o o número número de de mortes pmortes por or suicídio suicídio está caindo está caindo em em consequência dconsequência de ue um m amploamplo
programa de tratamento de depressão.” A estrutura em destaque expressa relação semântica deprograma de tratamento de depressão.” A estrutura em destaque expressa relação semântica de

537  Q384029  Português Sintaxe



 

a)  Em “Também se matou, aos 20 anos...” indica acréscimo de informação.

b)  Em “...morrem anualmente por essa causa.”, indica a causa das mortes.

c)  Em “No Brasil, porém, persiste a falta...”, indica contraste entre ideias.

d)  Em “...31 artigos científcos sobre suicídio...”, indica o assunto dos artigos.

e)  Em “...chances de chegar às pessoas...”, funciona como objeto indireto.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Técnico em Informática

a)  explicação.

b)  tempo.

c)  condição.

d)  contraste.

e)  consecução.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Técnico em Informática

a)  “...tinham algum transtorno mental...” 

b)  “Aceitar essa ideia é o primeiro passo...” 

c)  “...ocorridos no meu círculo de relações...” 

d)  “...mas isso poderia ser evitado...” 

e)  “...do suicídio, prometido para este ano.” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Técnico em Informática

a)  “...mortes entre os jovens, especialmente nos países...” 

b)  “...Mais recentemente

 

, me admiro com a coragem...” 

c)  “...diagnosticar precocemente doenças mentais.” 

d)  “...O que temos até então é um manual...” 

 Assinale a  Assinale a alternativa INCORRETA quanto alternativa INCORRETA quanto ao ao que que se afrma se afrma a respeito a respeito das expressões destacadasdas expressões destacadas..

538  Q384030  Português Morfologia

Em “O interesse no caso de Champignon, entretanto, está muito aquém da mobilização...”, aEm “O interesse no caso de Champignon, entretanto, está muito aquém da mobilização...”, a
expressão destacada estabelece relação semântica deexpressão destacada estabelece relação semântica de

539  Q384031  Português Morfologia - Pronomes

 A alternativa em  A alternativa em que que há há o o emprego emprego de de pronopronome me indefniindefnido do éé

540  Q384032  Português Morfologia

 A expressão d A expressão destacestacada quada que NÃO ine NÃO indica tempo dica tempo éé



 

e)  “...um milhão de pessoas morrem anualmente...” 

Respostas 521: 522: 523: 524: 525: 526: 527: 528: 529: 530: 531: 532: 533:

534: 535: 536: 537: 538: 539: 540:

←  1 2 … 23 24 25 26 27 28 29 30 31 … 39
40 →



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Técnico em Informática

541  Q384033  Português Morfologia

BETA



 

a)  Em “...pulou pela janela, deixando-o perplexo...”, retoma um amigo.

b)  Em “...questionamentos, enfim

 

, em toda complexidade...”, expressa causa.

c)  Em “...e socióloga com quem trabalhei.”, funciona como objeto indireto.

d)  Em “...de álcool ou outras drogas.”, funciona como pronome indefnido.

e)  Em “Também se matou, aos 20 anos...”, não pode ser posposto ao verbo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Técnico em Informática

a)  concessão.

b)  condição.

c)  tempo.

d)  modo.

e)  proporção.

 

 Assinale a  Assinale a alternativa INCORRETA quanto alternativa INCORRETA quanto ao ao que que se afrma se afrma a respeito a respeito das expressões em das expressões em destaque.destaque.

542  Q384034  Português Interpretação de Textos

 “No  “No primeiro primeiro ano ano da escola da escola de de jornalismo, jornalismo, um um colega colega de de sala, Zsala, Zé Lué Luiz, iz, se mse matou atou bebendobebendo
querosene.” A oração destacada expressa relação semântica dequerosene.” A oração destacada expressa relação semântica de

543  Q384602  Português Morfologia



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  rgão: UFGDProva: Advogado

a)  contraste.

b)  condição.

c)  tempo.

d)  modo.

e)  adição.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Analista Administrativo -
Jornalismo

  AlimAlimentos entos geneticamente geneticamente modificados: modificados: fato fato e e ficçãoficção

 Marcelo Gleiser

 Raramente, a relação entre a ciência e a população é tão direta quanto no caso de alimentos geneticamente modificados (AGMs). Pois
uma coisa é ligar uma TV de plasma ou falar num celular; outra , é ingerir algo modificado no laboratório.
 Não é à toa que as reações contra e a favor dos AGMs é polarizada e radical. De um lado, vemos grupos puristas querendo banir
definitivamente qualquer tipo de alimento geneticamente modificado, alegando que fazem mal à saúde e ao meio ambiente; de outro, temos
os defensores radicais dos AGMs, que confundem ciência com as estratégias de marketing dos grandes produtores, principalmente da
gigantesca Monsanto.
 Poucos debates na nossa era são tão importantes. Existem aqui ecos do que ocorre com o aquecimento global, o criacionismo e as
vacinas, onde o racional e o irracional misturam-se de formas inusitadas.
 Vemos uma grande desconfiança popular da aliança entre a ciência e as grandes empresas, dos cientistas “vendidos", comparados,
infelizmente, com os que trabalham para a indústria do fumo. A realidade, como sempre, é bem mais sutil.
 Existem centenas de estudos científicos publicados que visam determinar precisamente o impacto dos alimentos geneticamente

modificados nas plantações e nos animais. O leitor encontra uma lista com mais de 600 artigos no portalhttp://www.biofortifed.org/genera/studies-for-genera/,http://www.biofortifed.org/genera/studies-for-genera/,  que não é afiliado a qualquer empresa.
 Em junho, o ministro do meio ambiente do Reino Unido, Owen Paterson, propôs que seu país deveria liderar o mundo no desenvolvimento
e na implantação de AGMs: “Nosso governo deve assegurar à população que os AGMs são uma inovação tecnológica comprovadamente
benéfica".
 Na semana anterior, grupos contra a implantação de AGMs vandalizaram plantações de beterraba da empresa suíça Syngenta no Estado
de Oregon, nos EUA. As plantações foram geneticamente modificadas para resistir ao herbicida Glifosate (do inglês Glyphosate), algo que os
fazendeiros desejam, pois ajuda no controle das ervas daninhas que interferem com a produtividade de suas plantações.
 O Prêmio Mundial da Alimentação de 2013 foi dado a Marc van Montagu, Mary-Dell Chilton e Rob Fraley. Os três cientistas tiveram um
papel essencial no desenvolvimento de métodos moleculares desenhados para modificar a estrutura genética de plantas. Chilton, aliás,
trabalha para Syngenta. Mas, no YouTube, vemos vídeos mostrando os efeitos “catast róficos" de tal ciência, como relata Nina Fedoroff,
professora da Universidade Estadual da Pensilvânia em um ensaio recente para a revista “Scientific American". Fedoroff antagoniza os
exageros e radicalismo dos protestos contra os AGMs, que alega não terem qualquer fundamento científico, sendo comparáveis aos abusos
pseudocientíficos que justificam posturas quase que religiosas.
 Em termos dos testes até agora feitos, não parece que AGMs tenham qualquer efeito obviamente nocivo à saúde humana ou à dos
animais que se alimentam deles. Já muitos dos inseticidas comumente usados em plantações são altamente cancerígenos.

Sem dúvida, a pesquisa sobre o impacto ambiental e médico dos AGMs deve continuar; mas a negação da ciência sem evidência, baseada
em mitologias, é a antítese do que uma população bem informada deve fazer.

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/07/1317544-http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/07/1317544-
alimentos-geneticamente-modificados-fato-e-ficcao.shtmlalimentos-geneticamente-modificados-fato-e-ficcao.shtml

Em “‘Já muitos dos inseticidas comumente usados em plantações...’”, a expressão destacada indica

544  Q385779  Português

 Alim Alimentos gentos geneticamente modifcados: fateneticamente modifcados: fat o e ficção.o e ficção.

Raramente, a relação entre a ciência e a população é tão direta quanto no caso de alimentos geneticamente modifcados (AGMs). Pois uma
coisa é ligar uma TV de plasma ou falar num celular; outra, é ingerir algo modifcado no laboratório.

Não é à toa que as reações contra e a favor dos AGMs é polarizada e radical. De um lado, vemos grupos puristas querendo banir
defnitivamente qualquer tipo de alimento geneticamente modifcado, alegando que fazem mal à saúde e ao meio ambiente; de outro, temos
os defensores radicais dos AGMs, que confundem ciência com as estratégias de marketing dos grandes produtores, principalmente da
gigantesca Monsanto.

Poucos debates na nossa era são tão importantes. Existem aqui ecos do que ocorre com o aquecimento global, o criacionismo e as vacinas,
onde o racional e o irracional misturam-se de formas inusitadas.



 

a)  Em “...assegurar à população...”, funciona como objeto indireto

b)  Em “...ingerir algo modifcado...”, classifca-se como pronome

indefnido.

c)  Em “...interferem com a

 

produtividade...”, pode ser substituída por na.

d)  Em “...termos dos testes até agora feitos...”, expressa tempo

e)  Em “...quase que religiosas.”, funciona como adjunto adnominal

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Analista Administrativo -
Jornalismo

a)  modo

b)  condição

c)  meio.

d)

 intensidade.

e)  meio.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Analista Administrativo -
Jornalismo

a)  Existem aqui ecos do que ocorre com o aquecimento...” 

 Vemos uma grande desconfança popular da aliança entre a ciência e as grandes empresas, dos cientistas “vendidos”, comparados,
infelizmente, com os que trabalham para a indústria do fumo. A realidade, como sempre, é bem mais sutil

Existem centenas de estudos científcos publicados que visam determinar precisamente o impacto dos alimentos geneticamente modifcados
nas plantações e nos animais. O leitor encontra uma lista com mais de 600 artigos no portal http://www.biofortifed.org/genera/studies-for-
genera/, que não é afliado a qualquer empresa.
Em junho, o ministro do meio ambiente do Reino Unido, Owen Paterson, propôs que seu país deveria liderar o mundo no desenvolvimento e
na implantação de AGMs: “Nosso governo deve assegurar à população que os AGMs são uma inovação tecnológica comprovadamente
benéfca”.

Na semana anterior, grupos contra a implantação de AGMs vandalizaram plantações de beterraba da empresa suíça Syngenta no Estado de
Oregon, nos EUA. As plantações foram geneticamente modifcadas para resistir ao herbicida Glifosate (do inglês Glyphosate), algo que os
fazendeiros desejam, pois ajuda no controle das ervas daninhas que interferem com a produtividade de suas plantações.

O Prêmio Mundial da Alimentação de 2013 foi dado a Marc van Montagu, Mary-Dell Chilton e Rob Fraley. Os três cientistas tiveram um papel
essencial no desenvolvimento de métodos moleculares desenhados para modifcar a estrutura genética de plantas. Chilton, aliás, trabalha
para Syngenta. Mas, no YouTube, vemos vídeos mostrando os efeitos “catastrófcos” de tal ciência, como relata Nina Fedoroff, professora da

Universidade Estadual da Pensilvânia em um ensa io recente para a revista “Scientifc American”. Fedoroff antagoniza os exageros e radicalismodos protestos contra os AGMs, que alega não terem qualquer fundamento científco, sendo comparáveis aos abusos pseudocientífcos que
 justifcam posturas quase que religiosas.

Em termos dos testes até agora feitos, não parece que AGMs tenham qualquer efeito obviamente nocivo à saúde humana ou à dos animais
que se alimentam deles. Já muitos dos inseticidas comumente usados em plantações são altamente cancerígenos. Sem dúvida, a pesquisa
sobre o impacto ambiental e médico dos AGMs deve continuar; mas a negação da ciência sem evidência, baseada em mitologias, é a antítese
do que uma população bem informada deve fazer.

 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afrma a respeito das expressões destacadas.

545  Q385780  Português

Em “...são altamente cancerígenos.”, a expressão expressa

546  Q385782  Português

 Assinale a alternativa cuja expressão destacada funciona como pronome indefnido.



 

b)  “Poucos debates na nossa era são tão importantes.” 

c)  “...Owen Paterson, propôs que seu país deveria liderar...” 

d)  “...que não é afliado a qualquer empresa.” 

e)  “...mostrando os efeitos “catastrófcos” de tal ciência...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Assistente
 Administrativo

547  Q385813  Português



 

a)  “...entretanto, está muito aquém da mobilização...” 

b)  “...entretanto, está muito aquém da mobilização...” 

c)  “Em muitos países

 

, programas de prevenção...” 

d)  “...de saúde pública a ser encarado como tal.” 

e)  “Nos últimos vinte anos, o suicídio cresceu 30%...” 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Assistente
 Administrativo

a)  Em “Também se matou, aos 20 anos...” indica acréscimo de informação.

b)  Em “...morrem anualmente por essa causa.”, indica a causa das mortes.

 Assinale a  Assinale a alternativa cuja expressalternativa cuja expressão ão destacdestacada NÃO fuada NÃO funciona nciona como como adjunto adjunto adverbial.adverbial.

548  Q385814  Português

 Assinale a  Assinale a alternativa INCORRETA quanto alternativa INCORRETA quanto ao ao que que se afrma se afrma a respeito a respeito das expressões destacadasdas expressões destacadas..



 

c)  Em “No Brasil, porém, persiste a falta...”, indica contraste entre ideias.

d)  Em “...31 artigos científcos sobre suicídio...”, indica o assunto dos artigos.

e)  Em “...chances de chegar às pessoas...”, funciona como objeto indireto.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Farmacêut ico

a)  complemento nominal.

b)  predicativo do sujeito.

c)  predicativo do objeto.

d)  adjunto adnominal.

e)  objeto indireto.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Farmacêut ico

549  Q365362  Português Sintaxe

 Pensando livremente sobre o livre arbítrioPensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo GleiserMarcelo Gleiser

 Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temosTodo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos
nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ternossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter
também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponhotambém a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho
dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?
  A A questão do questão do livre livre arbítrarbítr io, io, ligada na ligada na sua esua essência ssência ao controle ao controle que que temos temos sobre sobre nossanossa s s vidas, vidas, é é tratra dicionalmentedicionalmente
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando adebatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a
própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nosprópria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos
últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termosúltimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos
consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão)consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão)
ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.
  Se Se este este for mfor mesmo esmo o caso, o caso, as escolhas que as escolhas que achamos fazer, achamos fazer, expressões da nossa liberdade, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemesão feitas inconscientemente,nte,
sem nosso controle explícito.sem nosso controle explícito.
  A A situaçsituaç ão é ão é complicada por vcomplicada por várias razõárias razõ es. es. Uma Uma delas é delas é que que não enão existe umxiste uma dea definição finição univeuniversarsa lmelmente nte aceita de livreaceita de livre
arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência dearbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de
coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desdecoerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde
a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.
  ExistExiste e uma óbvuma óbvia barreira disciplinar, ia barreira disciplinar, já que já que filósofos e filósofos e neurocientistas tendem neurocientistas tendem a pensar de a pensar de forma beforma bem m diferente diferente sobre asobre a
questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental.questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental.
Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividadeFilósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade
neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos emneuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em
neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

  Por Por outro loutro lado, ado, é é possposs íveível l que que algumas algumas de de nossanossa s s decisões sejam decisões sejam tomadatomada s a um s a um nívenível profundo de l profundo de consciência queconsciência que
antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante,antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante,
cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de elacientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela
ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.
  Mesmo assim, Mesmo assim, me me parece que parece que existem níexistem níveiveis diferes diferentes de ntes de complexidade relcomplexidade relacionadacionados com deos com decisões diferecisões diferentes, e ntes, e que, aoque, ao
aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente. Casar comaumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente. Casar com
alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais noalguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no
caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusãocaminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão
sobre o que é a consciência humana.sobre o que é a consciência humana.

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/ 1396284-pensando-livremente-sobre-o-http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/ 1396284-pensando-livremente-sobre-o-
livre-arbitrio.shtml.livre-arbitrio.shtml.

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada funciona como

550  Q365364  Português Morfologia



 

a)  apesar de.

b)  como.

c)  porquanto.

d)  embora.

e)  à medida que.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Farmacêut ico

a)  “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)

b)  “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)

c)  “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)

d)  “...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)

e)  “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  bar – rei – ra.

b)  pes – so – as.

c)  ci – en – tes.

d)  ne – u – ro – nal.

e)  fi – ló – so – fos.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  alguém.

b)  magnética.

c)  decisões.

d)  açúcar.

 “Existe uma óbvia barreira discipl inar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente
sobre a questão.”

 A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

551  Q365368  Português Morfologia - Pronomes

 Assinale a alternativa cujo pronome NÃO fo i classificado corretamente.

552  Q504179  Português

 A palavra que NÃONÃO está separada corretamente é

553  Q504180  Português

 Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão



 

e)  ilusão.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  tempo.

b)  consecução.

c)
 conclusão.

d)  modo.

e)  condição.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Médico psiquiatra

a)  Em “...são ponderações longas...”, funciona como predicativo.

b)  Em “...tomo café com açúcar...” funciona como complemento nominal

c)
 Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, pode ficar após o verbo.

d)  Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica acréscimo.

e)  Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...”, expressa modo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Médico psiquiatra

a)  decisões diferentes.

b)  ponderações longas.

c)
 níveis diferentes.

d)  escolha

e)  confusão.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Fisioterapeuta

554  Q504181  Português

Em “SeSe este for mesmo o caso...”, a conjunção expressa

555  Q421162  Português

 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir

556  Q421165  Português

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome destacado retoma

557  Q421734  Português

 Assinale a  Assinale a alternativa INCORRETA quanto alternativa INCORRETA quanto ao ao que que se afirma se afirma a seguir.a seguir.



 

a)  Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona como adjunto adnominal.

b)  Em “Alguns filósofos defnem livre arbítrio...”, é pronome indefnido.

c)  Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa tempo.

d)  Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser retirada a expressão sendo.

e)  Em “...a questão do l ivre arbítrio terá que ser...”, pode ser substituída por terá de.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFGDProva: Fisioterapeuta

a)  Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona como objeto indireto.

b)  Em “...ligada na sua essência ao controle...” func iona como objeto indireto.

c)  Em “Mesmo assim

 

, me parece que existem...”, expressa contraste.

d)  Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa dúvida.

e)  Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa modo.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFESProva: Advogado

558  Q421736  Português

 Assinale a  Assinale a alternativa INCORRETA quanto alternativa INCORRETA quanto ao ao que que se afirma se afirma a seguir.a seguir.

559  Q513627  Português

  A ciência, o bem e o mal A ciência, o bem e o mal

  Marcelo Marcelo GleiseGleiserr

  Em Em 1818, 1818, com com apenas apenas 21 21 anos, anos, Mary Mary ShelleShelley y publicou publicou o o grande grande clássico clássico da da literatura literatura góticagótica , , “Frankenstein “Frankenstein ou ou oo
Prometeu Moderno". O romance conta a história de um doutor genial e enlouquecido, que queria usar a ciência de ponta dePrometeu Moderno". O romance conta a história de um doutor genial e enlouquecido, que queria usar a ciência de ponta de
sua época, a relação entre a eletricidade e a atividade muscular, para trazer mortos de volta à vida.sua época, a relação entre a eletricidade e a atividade muscular, para trazer mortos de volta à vida.

Duas décadas antes, Luigi Galvani havia demonstrado que a eletricidade produzia movimentos em músculos mortos,Duas décadas antes, Luigi Galvani havia demonstrado que a eletricidade produzia movimentos em músculos mortos,
no caso em pernas de rãs. Se vida é movimento, e se eletricidade pode causá-lo, por que não juntar os dois e tentar ano caso em pernas de rãs. Se vida é movimento, e se eletricidade pode causá-lo, por que não juntar os dois e tentar a
ressuscitação por meio da ciência e não da religião, transformando a implausibilidade do sobrenatural em um mero fatoressuscitação por meio da ciência e não da religião, transformando a implausibilidade do sobrenatural em um mero fato
científico?científico?

Todos sabem como termina a história, tragicamente. A “criatura" exige uma companheira de seu criador, espelhandoTodos sabem como termina a história, tragicamente. A “criatura" exige uma companheira de seu criador, espelhando
 Adão  Adão pedindo pedindo uma uma companheira companheira a a Deus. Deus. HorrorizaHorroriza do do com com sua sua próprprópria ia criaçãcriaçã o, o, Victor Victor Frankenstein Frankenstein recusou. recusou. Não Não queriaqueria
iniciar uma raça de monstros, mais poderosos do que os humanos, que pudesse nos extinguir.iniciar uma raça de monstros, mais poderosos do que os humanos, que pudesse nos extinguir.

O romance examina a questão dos limites éticos da ciência: será que cientistas podem ter liberdade total em suasO romance examina a questão dos limites éticos da ciência: será que cientistas podem ter liberdade total em suas
atividades? Ou será que existem certos temas que são tabu, que devem ser bloqueados, limitando as pesquisas dosatividades? Ou será que existem certos temas que são tabu, que devem ser bloqueados, limitando as pesquisas dos
cientistas? Em caso afirmativo, que limites são esses? Quem os determina?cientistas? Em caso afirmativo, que limites são esses? Quem os determina?

Essas são questões centrais da relação entre a ética e a ciência. Existem inúmeras complicações: como definir quaisEssas são questões centrais da relação entre a ética e a ciência. Existem inúmeras complicações: como definir quais
assuntos não devem ser alvo de pesquisa? Dou um exemplo: será que devemos tratar a velhice como doença? Se sim, e seassuntos não devem ser alvo de pesquisa? Dou um exemplo: será que devemos tratar a velhice como doença? Se sim, e se
conseguíssemos uma “cura" ou, ao menos, um prolongamento substancial da longevidade, quem teria direito a tal? Se aconseguíssemos uma “cura" ou, ao menos, um prolongamento substancial da longevidade, quem teria direito a tal? Se a

 “cura"  “cura" fosse fosse caracara , , apenas apenas uma uma pequena pequena fraçãfraçã o o da da sociedade sociedade teria teria acesso acesso a a ela. ela. Nesse Nesse casocaso , , criaríamos criaríamos uma uma divisãodivisão

artificial, na qual os que pudessem viveriam mais. E como lidar com a perda? Se uns vivem mais que outros, os que vivemartificial, na qual os que pudessem viveriam mais. E como lidar com a perda? Se uns vivem mais que outros, os que vivem
mais veriam seus amigos e familiares perecerem. Será que isso é uma melhoria na qualidade de vida? Talvez, mas só semais veriam seus amigos e familiares perecerem. Será que isso é uma melhoria na qualidade de vida? Talvez, mas só se
fosse igualmente distribuída pela população, e não apenas a parte dela.fosse igualmente distribuída pela população, e não apenas a parte dela.

Outro exemplo é a clonagem humana. Qual o propósito de tal feito? Se um casal não pode ter filhos, existem outrosOutro exemplo é a clonagem humana. Qual o propósito de tal feito? Se um casal não pode ter filhos, existem outros
métodos bem mais razoáveis. Por outro lado, a clonagem pode estar relacionada com a questão da longevidade e, emmétodos bem mais razoáveis. Por outro lado, a clonagem pode estar relacionada com a questão da longevidade e, em
princípio ao menos, até da imortalidade. Imagine que nosso corpo e nossa memória possam ser reproduzidosprincípio ao menos, até da imortalidade. Imagine que nosso corpo e nossa memória possam ser reproduzidos
indefinidamente; com isso, poderíamos viver por um tempo indefinido. No momento, não sabemos se isso é possível, poisindefinidamente; com isso, poderíamos viver por um tempo indefinido. No momento, não sabemos se isso é possível, pois
não temos ideia de como armazenar memórias e passá- las adiante. Mas a ciência cria caminhos inesperados, e dizernão temos ideia de como armazenar memórias e passá- las adiante. Mas a ciência cria caminhos inesperados, e dizer

 “nunca" é arr “nunca" é arr iscado.iscado.
Toquei apenas em dois exemplos, mas o ponto é óbvio: existem áreas de atuação científica que estão diretamenteToquei apenas em dois exemplos, mas o ponto é óbvio: existem áreas de atuação científica que estão diretamente

relacionadas com escolhas éticas. O impulso inicial da maioria das pessoas é apoiar algum tipo de censura ou restrição,relacionadas com escolhas éticas. O impulso inicial da maioria das pessoas é apoiar algum tipo de censura ou restrição,
achando que esse tipo de ciência é feito a caixa de Pandora.achando que esse tipo de ciência é feito a caixa de Pandora.

Mas essa atitude é ingênua. Não é a ciência que cria o bem ou o mal. A ciência cria conhecimento. Quem cria o bem ouMas essa atitude é ingênua. Não é a ciência que cria o bem ou o mal. A ciência cria conhecimento. Quem cria o bem ou
o mal somos nós, a partir das escolhas que fazemos.o mal somos nós, a partir das escolhas que fazemos.



 

a)  os cientistas devem ter total liberdade para empregar seus conhecimentos.

b)  a ciência vai contra os princípios religiosos ao tentar prolongar a vida humana.

c)  algumas áreas da atuação científica estão relacionadas com escolhas éticas.

d)  a imortalidade por meio da clonagem é uma técnica consagrada, porém polêmica.

e)
 a qualidade de vida tem como pressuposto básico a longevidade e o bem estar.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFESProva: Advogado

a)  consecução.

b)  causa.

c)  consequência.

d)  conclusão.

e)  contraste.

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marceloglei-ser/2013/09/1348909-a-ciencia-o-bem-e-o-mal.shtml.Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marceloglei-ser/2013/09/1348909-a-ciencia-o-bem-e-o-mal.shtml.
 Acesso 24 nov 2013. Acesso 24 nov 2013.

De acordo com o autor do texto,De acordo com o autor do texto,

560  Q513628  Português

 “Se  “Se vida vida é mé m ovimentoovimento, , e se e se eletricidade poeletricidade pode de causácausá- l- lo, o, por por que que não não juntar os juntar os dois dois e tentar e tentar aa
ressuscitação por meio da ciência e não da religião, transformando a implausibilidade doressuscitação por meio da ciência e não da religião, transformando a implausibilidade do
sobrenatural em um mero fato científico?”. A expressão destacada estabelece, no contexto, umasobrenatural em um mero fato científico?”. A expressão destacada estabelece, no contexto, uma
relação semântica derelação semântica de

Respostas 541: 542: 543: 544: 545: 546: 547: 548: 549: 550: 551: 552: 553:

554: 555: 556: 557: 558: 559: 560:

←  1 2 … 24 25 26 27 28 29 30 31 32 … 39
40 →



 

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFESProva: Advogado

a)  complemento nominal.

b)  adjunto adverbial.

c)  objeto direto.

d)  objeto indireto.

e)  adjunto adnominal.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFESProva: Advogado

a)  complemento nominal.

561  Q513629  Português Crase

  A ciência, o bem e o mal A ciência, o bem e o mal

  Marcelo Marcelo GleiseGleiserr

  Em Em 1818, 1818, com com apenas apenas 21 21 anos, anos, Mary Mary ShelleShelley y publicou publicou o o grande grande clássico clássico da da literatura literatura góticagótica , , “Frankenstein “Frankenstein ou ou oo
Prometeu Moderno". O romance conta a história de um doutor genial e enlouquecido, que queria usar a ciência de ponta dePrometeu Moderno". O romance conta a história de um doutor genial e enlouquecido, que queria usar a ciência de ponta de
sua época, a relação entre a eletricidade e a atividade muscular, para trazer mortos de volta à vida.sua época, a relação entre a eletricidade e a atividade muscular, para trazer mortos de volta à vida.

Duas décadas antes, Luigi Galvani havia demonstrado que a eletricidade produzia movimentos em músculos mortos,Duas décadas antes, Luigi Galvani havia demonstrado que a eletricidade produzia movimentos em músculos mortos,
no caso em pernas de rãs. Se vida é movimento, e se eletricidade pode causá-lo, por que não juntar os dois e tentar ano caso em pernas de rãs. Se vida é movimento, e se eletricidade pode causá-lo, por que não juntar os dois e tentar a
ressuscitação por meio da ciência e não da religião, transformando a implausibilidade do sobrenatural em um mero fatoressuscitação por meio da ciência e não da religião, transformando a implausibilidade do sobrenatural em um mero fato
científico?científico?

Todos sabem como termina a história, tragicamente. A “criatura" exige uma companheira de seu criador, espelhandoTodos sabem como termina a história, tragicamente. A “criatura" exige uma companheira de seu criador, espelhando

 Adão  Adão pedindo pedindo uma uma companheira companheira a a Deus. Deus. HorrorizaHorroriza do do com com sua sua próprprópria ia criaçãcriaçã o, o, Victor Victor Frankenstein Frankenstein recusou. recusou. Não Não queriaqueriainiciar uma raça de monstros, mais poderosos do que os humanos, que pudesse nos extinguir.iniciar uma raça de monstros, mais poderosos do que os humanos, que pudesse nos extinguir.
O romance examina a questão dos limites éticos da ciência: será que cientistas podem ter liberdade total em suasO romance examina a questão dos limites éticos da ciência: será que cientistas podem ter liberdade total em suas

atividades? Ou será que existem certos temas que são tabu, que devem ser bloqueados, limitando as pesquisas dosatividades? Ou será que existem certos temas que são tabu, que devem ser bloqueados, limitando as pesquisas dos
cientistas? Em caso afirmativo, que limites são esses? Quem os determina?cientistas? Em caso afirmativo, que limites são esses? Quem os determina?

Essas são questões centrais da relação entre a ética e a ciência. Existem inúmeras complicações: como definir quaisEssas são questões centrais da relação entre a ética e a ciência. Existem inúmeras complicações: como definir quais
assuntos não devem ser alvo de pesquisa? Dou um exemplo: será que devemos tratar a velhice como doença? Se sim, e seassuntos não devem ser alvo de pesquisa? Dou um exemplo: será que devemos tratar a velhice como doença? Se sim, e se
conseguíssemos uma “cura" ou, ao menos, um prolongamento substancial da longevidade, quem teria direito a tal? Se aconseguíssemos uma “cura" ou, ao menos, um prolongamento substancial da longevidade, quem teria direito a tal? Se a

 “cura"  “cura" fosse fosse caracara , , apenas apenas uma uma pequena pequena fraçãfraçã o o da da sociedade sociedade teria teria acesso acesso a a ela. ela. Nesse Nesse casocaso , , criaríamos criaríamos uma uma divisãodivisão
artificial, na qual os que pudessem viveriam mais. E como lidar com a perda? Se uns vivem mais que outros, os que vivemartificial, na qual os que pudessem viveriam mais. E como lidar com a perda? Se uns vivem mais que outros, os que vivem
mais veriam seus amigos e familiares perecerem. Será que isso é uma melhoria na qualidade de vida? Talvez, mas só semais veriam seus amigos e familiares perecerem. Será que isso é uma melhoria na qualidade de vida? Talvez, mas só se
fosse igualmente distribuída pela população, e não apenas a parte dela.fosse igualmente distribuída pela população, e não apenas a parte dela.

Outro exemplo é a clonagem humana. Qual o propósito de tal feito? Se um casal não pode ter filhos, existem outrosOutro exemplo é a clonagem humana. Qual o propósito de tal feito? Se um casal não pode ter filhos, existem outros
métodos bem mais razoáveis. Por outro lado, a clonagem pode estar relacionada com a questão da longevidade e, emmétodos bem mais razoáveis. Por outro lado, a clonagem pode estar relacionada com a questão da longevidade e, em
princípio ao menos, até da imortalidade. Imagine que nosso corpo e nossa memória possam ser reproduzidosprincípio ao menos, até da imortalidade. Imagine que nosso corpo e nossa memória possam ser reproduzidos
indefinidamente; com isso, poderíamos viver por um tempo indefinido. No momento, não sabemos se isso é possível, poisindefinidamente; com isso, poderíamos viver por um tempo indefinido. No momento, não sabemos se isso é possível, pois
não temos ideia de como armazenar memórias e passá- las adiante. Mas a ciência cria caminhos inesperados, e dizernão temos ideia de como armazenar memórias e passá- las adiante. Mas a ciência cria caminhos inesperados, e dizer

 “nunca" é arr “nunca" é arr iscado.iscado.
Toquei apenas em dois exemplos, mas o ponto é óbvio: existem áreas de atuação científica que estão diretamenteToquei apenas em dois exemplos, mas o ponto é óbvio: existem áreas de atuação científica que estão diretamente

relacionadas com escolhas éticas. O impulso inicial da maioria das pessoas é apoiar algum tipo de censura ou restrição,relacionadas com escolhas éticas. O impulso inicial da maioria das pessoas é apoiar algum tipo de censura ou restrição,
achando que esse tipo de ciência é feito a caixa de Pandora.achando que esse tipo de ciência é feito a caixa de Pandora.

Mas essa atitude é ingênua. Não é a ciência que cria o bem ou o mal. A ciência cria conhecimento. Quem cria o bem ouMas essa atitude é ingênua. Não é a ciência que cria o bem ou o mal. A ciência cria conhecimento. Quem cria o bem ou
o mal somos nós, a partir das escolhas que fazemos.o mal somos nós, a partir das escolhas que fazemos.

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marceloglei-ser/2013/09/1348909-a-ciencia-o-bem-e-o-mal.shtml.Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marceloglei-ser/2013/09/1348909-a-ciencia-o-bem-e-o-mal.shtml.
 Acesso 24 nov 2013. Acesso 24 nov 2013.

O sinal indicativo de crase em “...trazer mortos de volta à vida.” ocorre porque se trata de expressão de base

nominal feminina cuja função sintática é a de

562  Q513630  Português

Em “Não queria iniciar uma raça de monstros, mais poderosos do que os humanos, que pudesseEm “Não queria iniciar uma raça de monstros, mais poderosos do que os humanos, que pudesse
nos extinguir.”, o pronome destacado funciona comonos extinguir.”, o pronome destacado funciona como

BETA



 

b)  objeto direto.

c)  objeto indireto.

d)  adjunto adnominal.

e)  sujeito.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFESProva: Advogado

a)  meio

b)  tempo.

c)  fim.

d)  modo.

e)  condição.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFESProva: Advogado

a)  objeto direto.

b)  adjunto adnominal.

c)  complemento nominal.

d)  sujeito paciente.

e)  objeto indireto.

 Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: UFESProva: Advogado

a)  Históriar.

b)  Memórial.

c)  Métodico.

d)  Própriedade.

e)  Artifício.

563  Q513631  Português

Em “Todos sabem como termina a história, tragicamente.”, a expressão destacada indicaEm “Todos sabem como termina a história, tragicamente.”, a expressão destacada indica

564  Q513633  Português

Em “Se a “cura” fosse cara, apenas uma pequena fração da sociedade teria acesso a ela.”, aEm “Se a “cura” fosse cara, apenas uma pequena fração da sociedade teria acesso a ela.”, a

expressão em destaque funciona comoexpressão em destaque funciona como

565  Q513636  Português

 A p A palavra que alavra que está acentuada corretamente éestá acentuada corretamente é



 

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  as pessoas só trabalham motivadas por sua crença em Deus e nas passagens bíblicas.

b)  nenhum cientista acredita em Deus e na Bíblia, motivo pelo qual são muito odiados.

c)  há um distanciamento entre o discurso da ciência e as necessidades da maioria das pessoas.

d)  a ciência não acredita no fm do mundo e concebe as catástrofes mundiais como normais.

e)  os cataclismos celestes desmentem as narrativas bíblicas e frustram os féis a ela e a Deus.

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  comparação.

566  Q503974
Português

  A A ciência ciência e e o o vazio vazio espiritualespiritual
  Marcelo Marcelo GleiseGleiserr

  Alguns Alguns anos atráanos atrá s, s, fui fui convidado para dar umconvidado para dar uma ea entrevista ntrevista ao viao vivo vo para uma para uma rádio AM rádio AM de de Brasília. Brasília. A A entrevista foientrevista foi
 marcada na estação rodoviária, be marcada na estação rodoviária, be m na hora do rush, m na hora do rush, quando trabalhadores mais humquando trabalhadores mais hum ildeildes estão voltando para s estão voltando para suassuas
casacasa s na periferia. A s na periferia. A ideia era que as pessoas dessem ideia era que as pessoas dessem uma paraduma parada e ouvissem a e ouvissem o que eu o que eu dizia, possivelmedizia, possivelmente nte fazendofazendo
perguntas.perguntas.

O eO entrevistadntrevistador queria que falasse sobre a ciência do fim or queria que falasse sobre a ciência do fim do mundo, dado que havia apenas publicado meu livdo mundo, dado que havia apenas publicado meu livro “O ro “O FimFim
da Terra e do Céu". da Terra e do Céu". O fiO fim do mundo vm do mundo visto pela ciência isto pela ciência pode ser abordapode ser aborda do de várias formas, desde as mais locais, do de várias formas, desde as mais locais, como nocomo no
furacão que causou vfuracão que causou v erdadeierdadeira devastação nas ra devastação nas FiFilipilipinas, até as mais abstratas, como na especunas, até as mais abstratas, como na especu lação do lação do futuro dofuturo do
universo como um todo.universo como um todo.

O O foco da entrevista eram foco da entrevista eram catacata clismos celeclismos celestes e comstes e como o inspirarinspiraram (e am (e inspiram) tantinspiram) tanto narrato narrat ivas religiivas religiosas quaosas qua ntonto
 científicas. Por exem científicas. Por exemplo, no antigo testplo, no antigo testamento, no Livamento, no Livro ro de Daniede Daniel ou na história de Sodoma e Gomorra, e no novo, l ou na história de Sodoma e Gomorra, e no novo, nono

 Apocalipse de João, em que estrelas  Apocalipse de João, em que estrelas caem dos caem dos céus céus (chuva de meteoros), o (chuva de meteoros), o Sol fica pSol fica preto (eclipse toreto (eclipse to tal), roctal), roc hashas
 incandescentes caem  incandescentes caem sobre o solo (explosão de meteoro sobre o solo (explosão de meteoro ou de comeou de cometa na atta na atmosfera) etc.mosfera) etc.

Mencionei como Mencionei como a queda de um asteroide de 10 a queda de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro na península de Yucatan, no quilômetros de diâmetro na península de Yucatan, no México, iniciou oMéxico, iniciou o
processo que culminou processo que culminou na extinção na extinção dos dinossados dinossa uros 65 miuros 65 milhões de lhões de anos atanos atrás. Enfatizei que rás. Enfatizei que o evo evento mudou a ento mudou a histórhistória daia da
vida na Terra, liberando osvida na Terra, liberando os
mamífemamíferos que então existiam -- de porte bem ros que então existiam -- de porte bem pequeno -- da pequeno -- da pressão de seus predadorpressão de seus predador es reptilianos, e es reptilianos, e que eque estasta mos aquimos aqui
 por isso. O ponto é que a ciência moderna explica essas por isso. O ponto é que a ciência moderna explica essas
tratra nsformações na Terra e na história da vida sem qualquer nsformações na Terra e na história da vida sem qualquer necessidade de necessidade de intervenção diviintervenção divina. Os cataclismos quena. Os cataclismos que
 defi definiram nossa histórniram nossa história são, simpleia são, simplesmente, smente, fenômefenômenos nos naturnaturais.ais.

Foi eFoi então qntão que um ue um homem, homem, ainda cheio de graxa no rainda cheio de graxa no r ostoosto , , de uniforme de uniforme rasgrasgado, levantou a mão e disse: “Então o doutoado, levantou a mão e disse: “Então o douto rr
quer tirar até Deus da gente?"quer tirar até Deus da gente?"

CongeleiCongelei. O . O desespero na voz do hodesespero na voz do ho mem mem era óbvio. Sentiu-se traído pelo conhecimento. Sua fé eera óbvio. Sentiu-se traído pelo conhecimento. Sua fé era a única ra a única coisa coisa a que sea que se
apegava, que o lapegava, que o levava a reevava a retornatorna r todos os dr todos os dias ias àquela estaçãàquela estaçã o e trabalhar por um mísero salário mínimo e trabalhar por um mísero salário mínimo. Como. Como que ao que a
ciência poderia ajudá-lo a lidar com uma viciência poderia ajudá-lo a lidar com uma vida da desprovida da mágica que fé desprovida da mágica que fé no sobrenaturno sobrenatural inspira?al inspira?

Percebi Percebi a enorme a enorme distâdistâ ncia entre o discurso da ciência e ncia entre o discurso da ciência e as necessidades da maioria das pas necessidades da maioria das pessoasessoas ; percebi ; percebi que paraque para
 trata tratar desse r desse vão espiritual, vão espiritual, temos que temos que começar bem começar bem cedo, cedo, tratra zendo o zendo o encantamento das descobertaencantamento das descoberta s científis científicas para cas para asas
crianças, transfericrianças, transferi ndo a paixão ndo a paixão que as pessoas devotam que as pessoas devotam à sua à sua fé para um enfé para um encantamento com o muncantamento com o mun do natural. Temdo natural. Temos queos que
ensinar a dimeensinar a dimensão espirituansão espiritua l da ciêl da ciência -- não ncia -- não como algo sobrenaturacomo algo sobrenatura l -- ml -- mas como uma coneas como uma conexão comxão com
algo maior do algo maior do que que somos. Temsomos. Temos que os que fazer da educação fazer da educação científica um científica um processo de processo de transtrans formação, e formação, e não menão meramenteramente
 informativo. informativo.

Respondi ao homem, Respondi ao homem, explicando que a ciênciexplicando que a ciência não a não quer tirar Deus das pessoaquer tirar Deus das pessoa s, mes, mesmo que alguns ciesmo que alguns cientistntistas as queiram.queiram.
Falei Falei da paixãda paixã o dos cientistas ao devotarem suas o dos cientistas ao devotarem suas vidas a evidas a exploraxplora r os mir os mistérios do desconhecido. O stérios do desconhecido. O homem homem sorriu; achosorriu; acho
que entendeu que existe algo em comum entre sua fé e a paixão dos cientistas pelo mundo natural.que entendeu que existe algo em comum entre sua fé e a paixão dos cientistas pelo mundo natural.

 Após a  Após a entrevista, dei uma volta entrevista, dei uma volta no lago no lago Sul pensando Sul pensando em Einstein, que dizia que a em Einstein, que dizia que a ciência era a ciência era a verdadeira religião,verdadeira religião,
 uma  uma devoção à natureza alimentada pelo edevoção à natureza alimentada pelo encantancanta mento mento com o com o mundo, que mundo, que nos ensina uma nos ensina uma profunda humildade profunda humildade peranteperante
sua grandeza.sua grandeza.

Disponível emhttp://www1.folha.uol.com.br/colunas/marceloglei-http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marceloglei-
 ser/2013/11/13 72253-a-ciencia-e-o-vazio-espiritual.shtml. Acesso 22

nov 2013.

De acordo com o autor,De acordo com o autor,

567  Q503975  Português

Em “O foco da entrevista eram cataclismos celestes e como inspiraram (e inspiram) tanto narrativasEm “O foco da entrevista eram cataclismos celestes e como inspiraram (e inspiram) tanto narrativas
religiosas quanto científicas.", as expressões destacadas expressam relação semântica dereligiosas quanto científicas.", as expressões destacadas expressam relação semântica de



 

b)  adição.

c)  proporção.

d)  consecução.

e)  concessão.

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  conclusão.

b)  concessão.

c)  causa.

d)  consecução.

e)  comparação.

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  agente da passiva.

b)  objeto indireto.

c)  adjunto adnominal.

d)  complemento nominal.

e)  adjunto adverbial.

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  ainda que alguns cientistas querem.

b)  embora alguns cientistas querem.

c)  apesar que alguns cientistas queiram.

d)  embora alguns cientistas quererem.

e)  apesar de alguns cientistas quererem.

568  Q503976  Português

 “O entrevistador  “O entrevistador queria queria que que falasse sobre falasse sobre a ciência a ciência do do fm fm do do mundmundo, o, dado dado que que havia apenashavia apenas

publicado meu livro ‘O Fim da Terra e do Céu’”.publicado meu livro ‘O Fim da Terra e do Céu’”.
 A expressão d A expressão destacestacada estabelece relação semântica deada estabelece relação semântica de

569  Q503978  Português

Em “...uma devoção à natureza...”, a expressão destacada funciona comoEm “...uma devoção à natureza...”, a expressão destacada funciona como

570  Q503979  Português

 “Respondi  “Respondi ao ao homemhomem, , explicando explicando que que a ciência a ciência não não quer quer tirar Deus tirar Deus das pessoas, das pessoas, mesmo mesmo que que algunsalguns
cientistas queiram.”cientistas queiram.”

 A alternativa em  A alternativa em que que ocorre a ocorre a substituição substituição correta da ocorreta da o raçãração o destacdestacada éada é



 

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  adjunto adverbial.

b)  complemento nominal.

c)  adjunto adnominal.

d)  objeto indireto.

e)  objeto direto.

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  “Temos que ensinar a dimensão espiritual...” > Temos de ensinar a dimensão espiritual.

b)  “Alguns anos atrás

 

, fui convidado...” > Há alguns anos atrás, fui convidado.

c)  “Como que a ciência poderia ajudá-lo... ” > Como se a ciência poderia ajudá-lo.

d)  “...havia apenas publicado meu livro...” > Havia publicado apenas meu livro.

e)  “‘...quer tirar até Deus da gente?’” > Inclusive quer tirar Deus da gente?

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

a)  Em “...causou verdadeira devastação nas Filipinas, até as mais abstratas...”, indica inclusão.

b)  Em “...e ouvissem o que eu dizia, possivelmente fazendo perguntas.”, indica modo.

c)  Em “Foi então que um homem, ainda cheio de graxa no rosto...”, indica tempo.

d)  Em “Foi então que um homem, ainda cheio de graxa no rosto...”, indic a tempo.

e)  Em “...não como algo sobrenatural -- mas como uma conexão...”, indica contraste.

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: EBSERHProva: Nutricionista

571  Q503980  Português Crase

Em “...que o levava a retornar todos os dias àquela estação...”, o emprego do sinal indicativo deEm “...que o levava a retornar todos os dias àquela estação...”, o emprego do sinal indicativo de
crase ocorre porque se trata de uma expressão de base nominal que funciona comocrase ocorre porque se trata de uma expressão de base nominal que funciona como

572  Q503981  Português

 Assinale a  Assinale a alternativa em alternativa em que que o o segundo segundo fragmento fragmento substitui substitui adequadamente, dadequadamente, d o o ponto ponto de de vistavista
semântico e gramatical, o primeiro fragmento.semântico e gramatical, o primeiro fragmento.

573  Q503982  Português

 Assinale a  Assinale a alternativa INCORRETA quanto alternativa INCORRETA quanto ao ao que que se afirma se afirma a respeito a respeito das expressões destacadasdas expressões destacadas..

574  Q503983  Português

 A alternativa em  A alternativa em que que há há uma uma palavra acentuada corretamente épalavra acentuada corretamente é



 

a)  ciêntífico.

b)  distânciamento.

c)  fenômenal.

d)  réptil.

e)  mistérioso.

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Camaçari - BAProva: Fisioterapeuta

a)  todo tipo de manifestação é legítima, mesmo que violenta.

b)  o povo está cansado de médicos despreparados e inexperientes.

c)  professores sem material didático são incapazes de ensinar.

d  os políticos estavam prevenidos, embora não parecessem.

575  Q474129  Português

 Falência múltiplaFalência múltipla  Lya LuftLya Luft

  Um Um jornalistjornalist a comentou a comentou recentemerecentemente num nte num prograprogra ma de ma de televtelevisão que isão que pediu a pediu a um um médico médico seu amigo seu amigo um um diagnósdiagnós tico dotico do
que está ocorrendo no Brasil: infecção, virose? A resposta foi perfeita: “Falência múltipla dos órgãos”.que está ocorrendo no Brasil: infecção, virose? A resposta foi perfeita: “Falência múltipla dos órgãos”.
  Nada mNada mais acertado. Hais acertado. Há quase deá quase dez anos realiz anos realizo aqui na colzo aqui na coluna miuna minhas passeatas: estas páginas são minhas passeatas: estas páginas são mi nha avenha avenida, nida, asas
palavras são cartazes. Falo em relações humanas e seus dramas, porém mais frequentemente nas coisas inaceitáveis napalavras são cartazes. Falo em relações humanas e seus dramas, porém mais frequentemente nas coisas inaceitáveis na
nossa vida pública. Esgotei a paciência dos leitores reclamando da péssima educação — milhares de alunos sem escola ounossa vida pública. Esgotei a paciência dos leitores reclamando da péssima educação — milhares de alunos sem escola ou
abrigados em galpões e salinhas de fundo de igrejas, para chegarem aos 9, 10 anos sem saber ler nem escrever.abrigados em galpões e salinhas de fundo de igrejas, para chegarem aos 9, 10 anos sem saber ler nem escrever.
  Professores deProfessores desesperados tentando esesperados tentando ensinar sensinar sem m material material básico, básico, sem sem estrutestrutura, ura, salársalários ios vergonhosos, vergonhosos, estímuloestímulo
nenhum. Universidades cujo nível é seguidamente baixado: em lugar de darem boas escolas a todas as crianças e jovensnenhum. Universidades cujo nível é seguidamente baixado: em lugar de darem boas escolas a todas as crianças e jovens
para que possam entrar em excelentes universidades por mérito e esforço, oferecem-lhes favorecimentos prejudiciais.para que possam entrar em excelentes universidades por mérito e esforço, oferecem-lhes favorecimentos prejudiciais.
  Tenho Tenho clamado contra o clamado contra o horror da saúde horror da saúde pública, pública, mulheremulheres parindo e s parindo e velhos velhos morrendo emorrendo em m colchonetes no colchonetes no corredorcorredor,,
consultas para consultas para doenças graves marcadas padoenças graves marcadas pa ra vários ra vários memeses depois, méses depois, médicos exaustos dicos exaustos trabalhando além dos seus trabalhando além dos seus limlimites,ites,
tentando salvar vidas e confortar os pacientes, sem condições mínimas de higiene, sem aparelhamento e com saláriotentando salvar vidas e confortar os pacientes, sem condições mínimas de higiene, sem aparelhamento e com salário
humilhante.humilhante.
  Em Em lugar de lugar de importarimportarmos não mos não sei sei quantquantos mios mil l médicos médicos estrangestrangeiros, eiros, quem quem sabe vsabe vamos ser amos ser sensatsensatos e os e ofereceroferecer
condições e salários decentes aos médicos brasileiros que querem cuidar de nós?condições e salários decentes aos médicos brasileiros que querem cuidar de nós?
  Tenho Tenho reclamreclamado das condiçado das condiç ões de ões de transporte, comtransporte, com o no reo no recente cente artigo “Trêartigo “Três senhoras ses senhoras sentadas”: transporte caro parantadas”: transporte caro para
o calamitoso serviço oferecido. “Nos tratam como animais”, reclamou um usuário já idoso. A segurança inexiste, somoso calamitoso serviço oferecido. “Nos tratam como animais”, reclamou um usuário já idoso. A segurança inexiste, somos

mortos ao acamortos ao aca so em nossas ruas, e se procuramos não sair de casa so em nossas ruas, e se procuramos não sair de casa à noite somos fuzilà noite somos fuzil ados por ados por um bando na frente deum bando na frente de
casa às 10 da manhã.casa às 10 da manhã.
  E, quando E, quando nossa tolerâncinossa tolerânci a ou resia ou resignação chegou gnação chegou ao limao limite, ite, brota essa onda humbrota essa onda hum ana de bana de busca de diusca de dignidade gnidade para todos.para todos.
Não se trata apenas de centavos em passagens, mas de respeito.Não se trata apenas de centavos em passagens, mas de respeito.
  As As vozes vozes dizem dizem NÃNÃO: O: não aos não aos ônibus ônibus sujos e sujos e estraestra gadosgados , , impontuais, mimpontuais, motorisotoris tas sobrecarrtas sobrecarr egados; não egados; não às eàs escolasscolas
fechadas ou em ruínas; não aos professores e médicos impotentes, estradas intransitáveis, medo dentro e fora de casa.fechadas ou em ruínas; não aos professores e médicos impotentes, estradas intransitáveis, medo dentro e fora de casa.
Não a um ensino em que a palavra “excelência” chega a parecer abuso ou ironia. Não ao mercado persa de favores e cargosNão a um ensino em que a palavra “excelência” chega a parecer abuso ou ironia. Não ao mercado persa de favores e cargos
em que em que transformam nossa política, não aos corruptos àtransformam nossa política, não aos corruptos à s vezes vezes condenados ocupando altos cars condenados ocupando altos car gos, não ao absurdogos, não ao absurdo
número de partidos confusos.número de partidos confusos.
  As reAs reclamaçõeclamações da ms da multidão nultidão nas ruas são tão variadas quanto as ruas são tão variadas quanto nossas mazelnossas mazelas: por onde as: por onde comecomeçar? Talvçar? Talvez peez pelo prático,lo prático,
e imediato, sem planos mirabolantes. Algo há de se poder fazer: não creio que políticos e governo tenham sido apanhadose imediato, sem planos mirabolantes. Algo há de se poder fazer: não creio que políticos e governo tenham sido apanhados
desprevenidos, por mais que estivessem alienados em torres de marfim.desprevenidos, por mais que estivessem alienados em torres de marfim.
  InfelInfelizmente izmente todo movimtodo movimento de ento de massas provoca e massas provoca e abriga sem abriga sem querer querer grupos violentos e grupos violentos e anárqanárquicos: que uicos: que isso não nosisso não nos
prejudique nem invalide nossas reivindicações.prejudique nem invalide nossas reivindicações.
  Não sei Não sei como isso vcomo isso vai acabar: espero que ai acabar: espero que tratra nsformando o Brasil nsformando o Brasil num num lugar mellugar melhor para vivehor para viver. Qr. Quase com uase com atratraso, a vaso, a vozoz
das ruas quer lisura, ética, ações, cumprimento de deveres, realização dos mais básicos conceitos de decência edas ruas quer lisura, ética, ações, cumprimento de deveres, realização dos mais básicos conceitos de decência e
responsabilidade cívica, que andavam trocados por ganância monetária ou ânsia eleitoreira.responsabilidade cívica, que andavam trocados por ganância monetária ou ânsia eleitoreira.
  Que Que sobrevenham sobrevenham ordem e ordem e paz. Que paz. Que depois desse chamado à consciência de depois desse chamado à consciência de quem quem lidera e lidera e governa não se governa não se absolvam osabsolvam os
mensaleiros, não se deixem pessoas medíocres ou de ética duvidosa em altos cargos, acabem as gigantescas negociatasmensaleiros, não se deixem pessoas medíocres ou de ética duvidosa em altos cargos, acabem as gigantescas negociatas
meio secretas, e se apliquem decentemente somas que poderão salvar vidas, educar jovens, abrir horizontes.meio secretas, e se apliquem decentemente somas que poderão salvar vidas, educar jovens, abrir horizontes.
  Sou totalmente Sou totalmente contrácontrá ria a ria a qualquer viqualquer violência, olência, mas emas este povo ste povo chegou ao chegou ao extremo de extremo de sua tolerância, percebesua tolerância, percebeu que u que temtem
poder, não quer mais ser enganado e explorado: que não se destrua nada, mas se abram horizontes reais de melhoria epoder, não quer mais ser enganado e explorado: que não se destrua nada, mas se abram horizontes reais de melhoria e
contentamento.contentamento.

 http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/lya-luft/ http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/lya-luft/

De acordo com a autora,De acordo com a autora,



 

e)  médicos estrangeiros não estão preparados para o povo do Brasil.

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Camaçari - BAProva: Fisioterapeuta

a)  presente do subjuntivo.

b)  presente do indicativo.

c)  futuro do subjuntivo.

d)  futuro do indicativo.

e)  imperfeito do subjuntivo.

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Camaçari - BAProva: Fisioterapeuta

a)  “As reclamações da multidão nas ruas são tão variadas...” 

b)  “...a voz das ruas quer lisura, ética, ações...” 

c)  “...mulheres parindo e velhos morrendo em colc honetes no corredor...” 

d)  “Professores desesperados tentando ensinar sem material básico...” 

e)  “Sou totalmente contrária a qualquer violência...” 

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Camaçari - BAProva: Fisioterapeuta

a)  “...mas se abram horizontes reais...” 

b)  “...acabem as gigantescas negociatas...” 

c)  “Que sobrevenham ordem e paz.” 

d)  “...não aos corruptos às vezes condenados...” 

e)  “...não se absolvam os mensaleiros...” 

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Camaçari - BAProva: Fisioterapeuta

576  Q474130  Português

Em “...que isso não nos prejudique”, a forma verbal destacada está conjugada noEm “...que isso não nos prejudique”, a forma verbal destacada está conjugada no

577  Q474131  Português

 A p A passaassagem gem do do texto em texto em que que há emhá emprego prego da da figura figura de de lingulinguagem agem denomidenominada dnada de e prosopoprosopopeia peia éé

578  Q474132  Português Sintaxe

O fragmento em que é possível haver uma concordância verbal diferente da apresentada éO fragmento em que é possível haver uma concordância verbal diferente da apresentada é

579  Q474133  Português



 

a)  contraste.

b)  conclusão

c)  explicação.

d)  proporção.

e)  consecução.

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Camaçari - BAProva: Fisioterapeuta

a)  “Sou totalmente contrária a qualquer violência, mas este povo chegou ao extremo de sua tolerância...” 

b)  “Um jornalista comentou recentemente num programa de televisão que pediu a um médico...” 

c)  “Falo em relações humanas e seus dramas, porém mais frequentemente nas coisas inaceitáveis...” 

d)  “Infelizmente todo movimento de massas provoca e abriga sem querer grupos violentos e

anárquicos...” 

e)  “...se apliquem decentemente somas que poderão salvar vidas, educar jovens, abrir horizontes.” 

Em “não creio que políticos e governo tenham sido apanhados desprevenidos, por mais queEm “não creio que políticos e governo tenham sido apanhados desprevenidos, por mais que
estivessem alienados em torres de marfim.”, a expressão em destaque estabelece relação semânticaestivessem alienados em torres de marfim.”, a expressão em destaque estabelece relação semântica
dede

580  Q474134  Português

 A expressão d A expressão destacestacada quada que é e é empregada para empregada para modimodificar todficar todo o o o conteúdo conteúdo expresexpresso so no no fragmento fragmento sese
encontra na alternativaencontra na alternativa

Respostas 561: 562: 563: 564: 565: 566: 567: 568: 569: 570: 571: 572: 573:

574: 575: 576: 577: 578: 579: 580:

←  1 2 … 25 26 27 28 29 30 31 32 33 … 39
40 →



 

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Camaçari - BAProva: Fisioterapeuta

a)  contraste.

b)  negação.

c)  adição.

d)  alternância.

e)  explicação.

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Camaçari - BAProva: Fisioterapeuta

581  Q474135  Português

 Falência múltiplaFalência múltipla
  Lya LuftLya Luft

  Um Um jornalistjornalist a comentou a comentou recentemerecentemente num nte num prograprogra ma de ma de televtelevisão que isão que pediu a pediu a um um médico médico seu amigo seu amigo um um diagnósdiagnós tico dotico do
que está ocorrendo no Brasil: infecção, virose? A resposta foi perfeita: “Falência múltipla dos órgãos”.que está ocorrendo no Brasil: infecção, virose? A resposta foi perfeita: “Falência múltipla dos órgãos”.
  Nada mNada mais acertado. Hais acertado. Há quase deá quase dez anos realiz anos realizo aqui na colzo aqui na coluna miuna minhas passeatas: estas páginas são minhas passeatas: estas páginas são mi nha avenha avenida, nida, asas
palavras são cartazes. Falo em relações humanas e seus dramas, porém mais frequentemente nas coisas inaceitáveis napalavras são cartazes. Falo em relações humanas e seus dramas, porém mais frequentemente nas coisas inaceitáveis na
nossa vida pública. Esgotei a paciência dos leitores reclamando da péssima educação — milhares de alunos sem escola ounossa vida pública. Esgotei a paciência dos leitores reclamando da péssima educação — milhares de alunos sem escola ou
abrigados em galpões e salinhas de fundo de igrejas, para chegarem aos 9, 10 anos sem saber ler nem escrever.abrigados em galpões e salinhas de fundo de igrejas, para chegarem aos 9, 10 anos sem saber ler nem escrever.
  Professores deProfessores desesperados tentando esesperados tentando ensinar sensinar sem m material material básico, básico, sem sem estrutestrutura, ura, salársalários ios vergonhosos, vergonhosos, estímuloestímulo
nenhum. Universidades cujo nível é seguidamente baixado: em lugar de darem boas escolas a todas as crianças e jovensnenhum. Universidades cujo nível é seguidamente baixado: em lugar de darem boas escolas a todas as crianças e jovens

para que possam entrar em excelentes universidades por mérito e esforço, oferecem-lhes favorecimentos prejudiciais.para que possam entrar em excelentes universidades por mérito e esforço, oferecem-lhes favorecimentos prejudiciais.  Tenho Tenho clamado contra o clamado contra o horror da saúde horror da saúde pública, pública, mulheremulheres parindo e s parindo e velhos velhos morrendo emorrendo em m colchonetes no colchonetes no corredorcorredor,,
consultas para consultas para doenças graves marcadas padoenças graves marcadas pa ra vários ra vários memeses depois, méses depois, médicos exaustos dicos exaustos trabalhando além dos seus trabalhando além dos seus limlimites,ites,
tentando salvar vidas e confortar os pacientes, sem condições mínimas de higiene, sem aparelhamento e com saláriotentando salvar vidas e confortar os pacientes, sem condições mínimas de higiene, sem aparelhamento e com salário
humilhante.humilhante.
  Em Em lugar de lugar de importarimportarmos não mos não sei sei quantquantos mios mil l médicos médicos estrangestrangeiros, eiros, quem quem sabe vsabe vamos ser amos ser sensatsensatos e os e ofereceroferecer
condições e salários decentes aos médicos brasileiros que querem cuidar de nós?condições e salários decentes aos médicos brasileiros que querem cuidar de nós?
  Tenho Tenho reclamreclamado das condiçado das condiç ões de ões de transporte, comtransporte, com o no reo no recente cente artigo “Trêartigo “Três senhoras ses senhoras sentadas”: transporte caro parantadas”: transporte caro para
o calamitoso serviço oferecido. “Nos tratam como animais”, reclamou um usuário já idoso. A segurança inexiste, somoso calamitoso serviço oferecido. “Nos tratam como animais”, reclamou um usuário já idoso. A segurança inexiste, somos
mortos ao acamortos ao aca so em nossas ruas, e se procuramos não sair de casa so em nossas ruas, e se procuramos não sair de casa à noite somos fuzilà noite somos fuzil ados por ados por um bando na frente deum bando na frente de
casa às 10 da manhã.casa às 10 da manhã.
  E, quando E, quando nossa tolerâncinossa tolerânci a ou resia ou resignação chegou gnação chegou ao limao limite, ite, brota essa onda humbrota essa onda hum ana de bana de busca de diusca de dignidade gnidade para todos.para todos.
Não se trata apenas de centavos em passagens, mas de respeito.Não se trata apenas de centavos em passagens, mas de respeito.
  As As vozes vozes dizem dizem NÃNÃO: O: não aos não aos ônibus ônibus sujos e sujos e estraestra gadosgados , , impontuais, mimpontuais, motorisotoris tas sobrecarrtas sobrecarr egados; não egados; não às eàs escolasscolas
fechadas ou em ruínas; não aos professores e médicos impotentes, estradas intransitáveis, medo dentro e fora de casa.fechadas ou em ruínas; não aos professores e médicos impotentes, estradas intransitáveis, medo dentro e fora de casa.
Não a um ensino em que a palavra “excelência” chega a parecer abuso ou ironia. Não ao mercado persa de favores e cargosNão a um ensino em que a palavra “excelência” chega a parecer abuso ou ironia. Não ao mercado persa de favores e cargos
em que em que transformam nossa política, não aos corruptos àtransformam nossa política, não aos corruptos à s vezes vezes condenados ocupando altos cars condenados ocupando altos car gos, não ao absurdogos, não ao absurdo
número de partidos confusos.número de partidos confusos.
  As reAs reclamaçõeclamações da ms da multidão nultidão nas ruas são tão variadas quanto as ruas são tão variadas quanto nossas mazelnossas mazelas: por onde as: por onde comecomeçar? Talvçar? Talvez peez pelo prático,lo prático,
e imediato, sem planos mirabolantes. Algo há de se poder fazer: não creio que políticos e governo tenham sido apanhadose imediato, sem planos mirabolantes. Algo há de se poder fazer: não creio que políticos e governo tenham sido apanhados
desprevenidos, por mais que estivessem alienados em torres de marfim.desprevenidos, por mais que estivessem alienados em torres de marfim.

  InfelInfelizmente izmente todo movimtodo movimento de ento de massas provoca e massas provoca e abriga sem abriga sem querer querer grupos violentos e grupos violentos e anárqanárquicos: que uicos: que isso não nosisso não nos
prejudique nem invalide nossas reivindicações.prejudique nem invalide nossas reivindicações.
  Não sei Não sei como isso vcomo isso vai acabar: espero que ai acabar: espero que tratra nsformando o Brasil nsformando o Brasil num num lugar mellugar melhor para vivehor para viver. Qr. Quase com uase com atratraso, a vaso, a vozoz
das ruas quer lisura, ética, ações, cumprimento de deveres, realização dos mais básicos conceitos de decência edas ruas quer lisura, ética, ações, cumprimento de deveres, realização dos mais básicos conceitos de decência e
responsabilidade cívica, que andavam trocados por ganância monetária ou ânsia eleitoreira.responsabilidade cívica, que andavam trocados por ganância monetária ou ânsia eleitoreira.
  Que Que sobrevenham sobrevenham ordem e ordem e paz. Que paz. Que depois desse chamado à consciência de depois desse chamado à consciência de quem quem lidera e lidera e governa não se governa não se absolvam osabsolvam os
mensaleiros, não se deixem pessoas medíocres ou de ética duvidosa em altos cargos, acabem as gigantescas negociatasmensaleiros, não se deixem pessoas medíocres ou de ética duvidosa em altos cargos, acabem as gigantescas negociatas
meio secretas, e se apliquem decentemente somas que poderão salvar vidas, educar jovens, abrir horizontes.meio secretas, e se apliquem decentemente somas que poderão salvar vidas, educar jovens, abrir horizontes.
  Sou totalmente Sou totalmente contrácontrá ria a ria a qualquer viqualquer violência, olência, mas emas este povo ste povo chegou ao chegou ao extremo de extremo de sua tolerância, percebesua tolerância, percebeu que u que temtem
poder, não quer mais ser enganado e explorado: que não se destrua nada, mas se abram horizontes reais de melhoria epoder, não quer mais ser enganado e explorado: que não se destrua nada, mas se abram horizontes reais de melhoria e
contentamento.contentamento.

 http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/lya-luft/ http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/lya-luft/

Em “...que isso não nos prejudique nem invalide nossas reivindicações”, as expressões destacadasEm “...que isso não nos prejudique nem invalide nossas reivindicações”, as expressões destacadas
estabelecem relação semântica deestabelecem relação semântica de

582  Q474137  Português

BETA



 

a)  ‘Professores desesperados’.

b)  ‘salários vergonhosos.

c)  ‘favorecimentos prejudiciais’.

d)  ‘crianças e jovens’.

e)  ‘excelentes universidades.

 Ano: 2014 Banca: AOCP  Órgão: Prefeitura de Camaçari - BAProva: Fisioterapeuta

a)  conjunção integrante.

b)  pronome relativo.

c)  advérbio de modo.

d)  conjunção coordenativa.

e)  partícula de realce.

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Auxiliar de Biblioteca

 “Professores desesperados tentando  “Professores desesperados tentando ensinar sem ensinar sem material básico, material básico, sem sem estruturaestrutura, , salársaláriosios
vergonhosos, estímulo nenhum. Universidades cujo nível é seguidamente baixado: em lugar devergonhosos, estímulo nenhum. Universidades cujo nível é seguidamente baixado: em lugar de
darem boas escolas a todas as crianças e jovens para que possam entrar em excelentesdarem boas escolas a todas as crianças e jovens para que possam entrar em excelentes
universidades por mérito e esforço, oferecem- lhes favorecimentos prejudiciais.” O pronomeuniversidades por mérito e esforço, oferecem- lhes favorecimentos prejudiciais.” O pronome
destacado retoma a expressãodestacado retoma a expressão

583  Q474138  Português

Em “Que sobrevenham ordem e paz.”, a expressão destacada funciona comoEm “Que sobrevenham ordem e paz.”, a expressão destacada funciona como

584  Q544168  Português



 

a)  que apresenta a função de argumentar em defesa de algum ponto de vista.

b)  que apresenta a função de instruir em relação a algum procedimento.

c)  que apresenta a função de explicar e avaliar um fato real.

d)  que apresenta a função de contar um fato ou história ocorrida.

e)  que apresenta a função de descrever fatos ou pessoas.

O gênero textual apresentado acima é uma receita. Esse gênero caracteriza-se por ser um textoO gênero textual apresentado acima é uma receita. Esse gênero caracteriza-se por ser um texto



 

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Auxiliar de Biblioteca

a)  somente aos ingredientes que serão utilizados na receita.

b)  ao modo de preparo da receita.

c)  a como deve ser consumido o produto depois de pronto.

d)  a como devemos nos preparar para realizar a receita.

e)  às quantidades estipuladas para o preparo da receita.

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Auxiliar de Biblioteca

a)  no modo indicativo.

b)  no tempo passado.

c)  no modo imperativo.

d)  no tempo futuro

e)  no modo subjuntivo.

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Auxiliar de Biblioteca

a)  uma concessão em relação à segunda oração.

b)  um contraste em relação à segunda oração.

c)  uma finalidade em relação à segunda oração.

d)  uma comparação em relação à segunda oração.

e)  uma condição em relação à segunda oração.

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Auxiliar de Biblioteca

a)  Óleo – oleozidade.

585  Q544169  Português

 A p A parte da arte da receita denomireceita denominada “Conada “Como mo fazerfazer” ” refere-refere-sese

586  Q544170  Português

Como característica do gênero apresentado, temos, no texto, a utilização dos verbos,Como característica do gênero apresentado, temos, no texto, a utilização dos verbos,
predominantemente,predominantemente,

587  Q544171  Português

Em “Se sair limpo, está assado.”, a primeira oração apresentaEm “Se sair limpo, está assado.”, a primeira oração apresenta

588  Q544172  Português

 Assinale a  Assinale a alternativa correta em alternativa correta em relaçrelação ão à oà ortografia.rtografia.



 

b)  Fermento – fermentassão.

c)  Acrescentar – acréssimo.

d)  Clarinho – clareza.

e)  Cheirinho – cheirozo.

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Auxiliar de Biblioteca

a)  ortografia.

b)  acentuação.

c)  regência verbal.

d)  regência nominal

e)  concordância.

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Auxiliar de Biblioteca

a)  do acréscimo de sufixo indicador de posição anterior.

b)  do acréscimo de sufixo indicador de diminutivo.

c)  do acréscimo de prefixo indicador de aumentativo.

d)  do acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo indicadores de lugar.

e)  do acréscimo de prefixo indicador de ocupação.

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Auxiliar de Biblioteca

a)  separar adjunto adverbial deslocado.

b)  separar aposto.

c)  separar elementos em enumeração.

d)  marcar a omissão do verbo.

e)  separar vocativo.

589  Q544173  Português

Em “2 xícara (chá) de água quente”, existe uma inadequação gramatical em relação àEm “2 xícara (chá) de água quente”, existe uma inadequação gramatical em relação à

590  Q544174  Português

O termo “branquinho” foi formado a partirO termo “branquinho” foi formado a partir

591  Q544175  Português

Em “Depois de pronto, jogue em cima do bolo.”, a vírgula foi utilizada paraEm “Depois de pronto, jogue em cima do bolo.”, a vírgula foi utilizada para

592  Q544176  Português



 

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Auxiliar de Biblioteca

a)  Água.

b)  Açúcar.

c)  Óleo.

d)  Pó.

e)  Média.

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Auxiliar de Biblioteca

a)  um adjetivo que tem a função de caracterizar o termo antecedente.

b)  um substantivo utilizado para designar um ser.

c)  um advérbio que tem a função de modificar o termo antecedente

d)  um verbo que indica um processo ocorrido no passado.

e)  uma conjunção que tem a função de unir duas orações independentes.

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Assistente de
 Administração

a)  envaidece e engrandece.

Todas as palavras abaixo, retiradas do texto, foram acentuadas por tratarem-se de paroxítonas,Todas as palavras abaixo, retiradas do texto, foram acentuadas por tratarem-se de paroxítonas,
EXCETOEXCETO

593  Q544177  Português

Em “... misture bem e reserve.”, o termo destacado éEm “... misture bem e reserve.”, o termo destacado é

594  Q459599  Português Interpretação de Textos

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1904.

Meu caro Nabuco,

Tão longe, e em outro meio, chegou-lhe a notícia da minha grande desgraça, e você expressou a sua simpatia por um telegrama. A única
palavra com que lhe agradeci é a mesma que ora lhe mando, não sabendo outra que possa dizer tudo o que sinto e me acabrunha. Foi-se a
melhor parte da minha vida e aqui estou eu só no mundo. Note que a solidão não me é enfadonha, antes me é grata, porque é um modo de
viver com ela, ouvi-la, assistir aos mil cuidados que essa companheira de 35 anos de casados tinha comigo; mas não há imaginação que não
acorde, e a vigília aumenta a falta da pessoa amada. Éramos velhos, e eu contava morrer antes dela, o que seria um grande favor; primeiro,
porque não acharia a ninguém que melhor me ajudasse a morrer; segundo, porque ela deixa alguns parentes que a consolariam das
saudades, e eu não tenho nenhum. Os meus são os amigos, e verdadeiramente são os melhores; mas a vida os dispersa, no espaço, nas
preocupações do espírito e na própria carreira que a cada um cabe. Aqui me fco por ora na mesma casa, no mesmo aposento, com os
mesmos adornos seus. Tudo lembra-me a minha meiga Carolina.

Como estou à beira do eterno aposento, não gastarei muito tempo em recordá-la. Irei vê-la, ela me esperará.
Não posso, caro amigo, responder agora à sua carta de 8 de outubro; recebi-a dias depois do falecimento de minha mulher, e você
compreende que apenas posso falar deste fundo golpe.

 Até outra e breve; então lhe direi o que convém ao assunto daquela carta que, pelo afeto e sinceridade, chegou à hora dos melhores
remédios. Aceite este abraço do triste amigo velho

Machado de Assis

 Adaptado de http://bagagemclandestina.blogspot.com.br/2008/08/meu- caro-nabuco.html

Quando algo nos “acabrunha”, signifca que isso nos



 

b)  acalma e acalenta.

c)  alegra e enaltece.

d)  atormenta e aflige

e)  aterroriza e apavora.

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Assistente de
 Administração

a)  palavra denotativa.

b)  adjetivo.

c)  advérbio.

d)  conjunção

e)  substantivo.

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Assistente de
 Administração

a)  carta pessoal.

b)  carta comercial

c)  carta do leitor

d)  carta ao leitor.

e)  carta registrada.

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Assistente de
 Administração

a)  Em “... com que lhe agradeci...”, a expressão destacada pode ser substituída por “agradeci-lhe”.

b)  Em “... chegou-lhe a notícia...”, a expressão destacada pode ser substituída por “lhe chegou” 

c)  Em “Foi-se a melhor parte...”, a expressão destacada pode ser substituía por “Se foi”.

d)  Em “... recebi-a dias depois do falecimento...” a expressão destacada pode ser substituía por “a
recebi”.

e)  Em “Tudo lembra-me a minha...” a expressão destacada pode ser substituída por “me lembra”.

595  Q459600  Português Morfologia

Em “... e aqui estou só no mundo.”, o termo destacado exerce função de

596  Q459601  Português Interpretação de Textos

O texto apresentado é um exemplo do gênero

597  Q459602  Português Interpretação de Textos

Considerando as normas gramaticais, assinale a alternativa correta.



 

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Assistente de
 Administração

a)  causa.

b)  condição.

c)  comparação.

d)  concessão.

e)  conclusão.

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Assistente de
 Administração

a)  objeto direto.

b)  objeto indireto

c)  complemento nominal.

d)  adjunto adnominal.

e)  agente da passiva.

 Ano: 2013 Banca: INSTITUTO AOCP  Órgão: Colégio Pedro IIProva: Assistente de
 Administração

a)  predominantemente coloquial.

b)  predominantemente jornalística.

c)  mistura proporcionalmente linguagem coloquial e formal.

d)  predominantemente argumentativa.

e)  predominantemente formal.

598  Q459603 Português Interpretação de Textos

Em “Como estou à beira do eterno aposento, não gastarei muito tempo em recordá-la.”, o termo destacado
estabelece relação lógico-semântica de

599  Q459605  Português Sintaxe

Em “recebi-a”, o termo destacado exerce função de

600  Q459606  Português Interpretação de Textos

 A linguagem utilizada no texto é
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