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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

1) Assinale a alternativa que a palavra está escrita corretamente: 

a) chícara           b) abacachi        c) cazamento      d) coisa 

 

2) Trabalho ÁRDUO, significa trabalho: 

a) difícil             b) prazeroso          d) atrativo             d) gostoso 

 

3) Maria se deparou com o aviso abaixo no saguão de uma área de embarque da rodoviária de juazeiro 

do Norte:  

 

ÁREA PARA_____________REVISTAS E JORNAIS 

 

Inicialmente a mesma pareceu confusa quanto a correta aplicação da forma verbal que completaria a 

frase. Todavia, após raciocinar, chegou a conclusão que a forma correta é: 

a) foliar.       b) folhear          c) folear.          d) folhiar. 

 

4 ) Quando o assunto é homem e tarefas domésticas, o leque de perfis é variado. Além de dono de casa 

efetivo, há aqueles que ajudam, esporadicamente, quando estão de folga, como no caso de Hélio Ricardo 

de Lima. Na casa de Hélio, ele é responsável pela comida aos sábados, domingos e feriados, além das 

compras quinzenais, enquanto a esposa cuida da casa e da roupa.   

(Jornal do Comércio). 

 

Utilizando o pronome possessivo na expressão: Se Hélio é dono de casa, logo a casa é ________:  

a) sua                              b) nossa                 c) vossa                       d) minha 

 

5) Apenas uma das alternativas abaixo apresenta palavra polissilábica. Marque-a: 

 

a) desconhecimento           b) nós          c) casa                d) mágico 

 

6) Não viajaremos para celebrar a Festa de Nossa Senhora, em Abaiara, em razão da situação da 

rodoviária de São Paulo que está caótica. Na frase acima, há ideia de: 

a) Finalidade             b) Concessão          c) Consequência           d) Causa 

 

7) Leia o trecho: “…dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo”, que figura 

de linguagem está  presente : 

a) metáfora             b) hipérbole      c) anáfora         d) antítese 

 

8) De acordo com a divisão silábica das palavras, analise as alternativas e assinale a resposta incorreta: 

a) Estreiteza – es.tre.i.te.za 

b) Amedrontar - a.me.dron.tar 

c) Complicação – com.pli.ca.ção 

d) Descarregamento – des.car.re.ga.men.to 
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9) Qual das palavras está escrita corretamente quanto ao plural: 

 

a) Cidadões        b) alemões      c) tabeliões       d) escrivães  

 

10) Qual verbo está conjugado no futuro do pretérito: 

 

a) Amei            b) comprei         c) compraria          d) amarei 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

11) A maior incidência de radiação ultravioleta na superfície da Terra está relacionada ao fenômeno 

conhecido por: 

 

a) efeito estufa. 

b) ilha de calor no meio urbano. 

c) aquecimento global. 

d) destruição da camada de ozônio. 

 

12) No Brasil, as regiões brasileiras que mais sofrem com a desertificação são: 

a) Centro-Oeste e Norte   b) Sudeste e Sul 

c) Nordeste e Sul    d) Nordeste e Sudeste 

13) Marque a opção INCORRETA com relação aos cuidados que devemos ter na prevenção da COVID-

19. 

 

a) Usar máscara quando necessário. 

b) Lavar sempre as mãos com água e sabão. 

c) Tomar medicação por conta própria. 

d) Usar álcool em gel. 

 

14) Primeira vacina usada no Brasil no combate a COVID-19: 

 

a) CORONAVAC 

b) ASTRAZENECA 

c) JANSSEN 

d) SPUTNIK 
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15) ANVISA significa: 

 

a) Agência de Vigilância Sanitária 

b) Nacional Agência de Vigilância Sanitária 

c) Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

d) Agência Nacional Sanitária 

 

16) Higiene são todas as ações que praticamos no nosso dia a dia para prevenir doenças. A higiene 

pessoal e fundamental para um corpo saudável. São ações de higiene pessoal as seguintes situações, 

EXCETO: 

a) tomar banho diariamente. 

b) lavar o cabelo somente uma vez por mês. 

c) manter as unhas sempre limpas e curtas. 

d) escovar os dentes após as refeições. 

 

17) O novo presidente dos Estados Unidos da America é: 

a) Bil Clinton       b) Trump        c) Joe Binden      d) Obama 

 

18) Em que país surgiu os primeiros casos do CORONAVIRUS: 

a) China         b) Japão       c) Itália           d) Estados Unidos 

 

19) Considerando a Lei nº 8.069/90 - ECA, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais. 

b) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,  sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas 

as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

c) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com  

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. 

d) A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias não é uma garantia de 

prioridade.  
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20) Uma criança, apresentando hematomas, relatou para sua professora que foi espancada pelos pais. 

Esta ficou em dúvida sobre a obrigação de avisar a direção da escola sobre o fato. De acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a professora: 

a) pode abster-se de fazê-lo, pois cabe ao Conselho Tutelar descobrir esses casos. 

b) deve fazê-lo, para que o caso seja comunicado ao Conselho Tutelar. 

c) deve fazê-lo, mas pedindo que apenas se converse com os pais. 

d) deve fazê-lo, mas pedindo anonimato da denúncia. 

 


