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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

QUESTÃO 1 ======================================= 

Considere as afirmativas sobre as novas regras de 

acentuação da Língua Portuguesa: 

1 – Paranoia deixa de ser acentuada, pois os ditongos orais 

tônicos em posição paroxítona não recebem mais o acento. 

2 – Assembleia perde acento, pois o ditongo está em posição 

oxítona. 

3 – Herói continua acentuada, pois o ditongo oral encontra-se na 

última sílaba. 

4 – Abençôo continua acentuada para diferenciar a tonicidade de 

vogais idênticas. 

5 – Elimina-se o acento da palavra feiura porque as vogais I e U 

tônicas vêm precedidas de ditongo. 

 

Estão corretas as assertivas: 

a) 1, 2 e 3 

b) 1, 3 e 5 

c) 2, 3 e 4 

d) 2, 3 e 5 

e) 3, 4 e 5 

 

QUESTÃO 2 ======================================= 

Nas frases “O fotógrafo fotografou a distância” e “O 

fotógrafo fotografou à distância” o acento grave é 

responsável pela mudança semântica de ambas. Que frase 

também pode ter seu sentido modificado ao aplicarmos o 

recurso da crase: 

a) Favor não bater a porta 

b) Assina, a direção 

c) Louvo a Deus de coração 

d) A meu pai com carinho 

e) Procurei Ana, mas não a encontrei 

 

QUESTÃO 3 ======================================= 

Em qual das alternativas a seguir o uso da crase está 

devidamente empregado: 

a) Ela vai à muitas festas. 

b) Usava um carro movido à gás. 

c) Temia ficar frente à frente com o juiz. 

d) Fiquei nervosa e comecei à tremer. 

e) Por favor, dirija-se àquela sala. 

 

============ Texto para as questões 4 e 5 ============ 

PAPOS 

- Me disseram... 

- Disseram-me. 

- Hein? 

- O correto é “disseram-me”. Não “me disseram”. 

[...] 

- Falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem. 

Ou entenderem-me? 

[...] 

- Depende. 

- Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o 

soubesses, mas não sabes-o. 

- Está bem, está bem. Desculpa. Fale como quiser. 

- Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dá. Mas 

não posso mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia. 

- Por que? 

- Porque, com todo este papo, esqueci-lo. 

 

(Luis Fernando Verissimo. Comédias para se ler na 

escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. P. 65) 

 

QUESTÃO 4 ======================================= 

Pode-se concluir a respeito da leitura desse texto: 

a) O autor faz uma crítica ferrenha aos padrões linguísticos que 

não são postos em prática como deveriam. 

b) O autor faz uma brincadeira com uma dúvida comum de 

colocação pronominal. 

c) O autor descreve um diálogo comprometido pelo uso 

inadequado dos pronomes. 

d) O autor usa a informalidade para declarar seu amor pela 

gramática. 

e) O autor deixa claro que um dos interlocutores é mais 

escolarizado que o outro, ao rebater a repreensão. 

 

QUESTÃO 5 ======================================= 

A primeira repreensão ocorre porque: 

a) O pronome oblíquo está empregado no início da oração. 

b) A próclise não é válida, quando antes do verbo há pausa. 

c) O verbo está conjugado no indicativo. 

d) O pronome ME é complemento do verbo. 

e) O verbo está na terceira pessoa do plural e exige um pronome 

oblíquo tônico, não átono. 

 

QUESTÃO 6 ======================================= 

Quais dos quês destacados não podem ser classificados 

como pronome relativo: 

I – Sonhamos que
1
 o planeta Terra seja bem preservado. 

II – Os manifestantes que
2
 reivindicavam eleições diretas foram 

às ruas protestar, contra o governo, que
3
 parecia não lhes dar 

ouvidos. 
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III – Aprendi muito cedo que
4
 não podia contar com ninguém. 

 

a) Que
1
 e que

2
 

b) Que
1
 e que

3
 

c) Que
1
 e que

4
 

d) Que
2
 e que

3
 

e) Que
2
 e que

4
 

 

QUESTÃO 7 ======================================= 

A respeito do uso dos porquês, assinale a alternativa que 

não acompanha as regras de uso dessas palavras. 

a) Por que ele não viajará com a gente? 

b) A vitória por que lutei está próxima. 

c) Queria saber o porquê de tanto alvoroço. 

d) Você não estudou, por que? 

e) Desconfiada, ela nos interrogou com muitos porquês. 

 

=========== Frase para as questões 8, 9 e 10 =========== 

“Não existe nada mais complicado que a vida, mas infelizmente 

a única coisa que podemos fazer é aprender com ela." 

 

QUESTÃO 8 ======================================= 

A palavra INFELIZMENTE é formada pelo processo de: 

a) Derivação prefixal 

b) Derivação Sufixal 

c) Derivação prefixal e sufixal 

d) Derivação parassintética 

e) Derivação imprópria 

 

QUESTÃO 9 ======================================= 

Há na frase uma variação de intensidade da característica 

de um ser “Não existe nada mais complicado que a vida”, 

classificada como: 

a) Grau comparativo de igualdade 

b) Grau comparativo de superioridade 

c) Grau comparativo de inferioridade 

d) Grau superlativo absoluto sintético 

e) Grau comparativo absoluto analítico 

 

QUESTÃO 10 ====================================== 

O uso da vírgula é justificado para: 

a) Separar orações coordenadas adversativas 

b) Separar orações subordinadas adverbiais 

c) Separar orações intercaladas 

d) Marcar o sujeito posposto 

e) Marcar o advérbio deslocado 

 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 11 ====================================== 

Uma mangueira encheu uma piscina de 1000 litros em 

aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Essa mesma 

mangueira será utilizada para encher uma piscina de 3000 

litros. Quanto tempo a mais será necessário para que a nova 

piscina fique completamente cheia. 

a) 3h 

b) 4h e 30 minutos 

c) 2h e 30 minutos 

d) 1h e 30 minutos 

e) 6 horas 

 

QUESTÃO 12 ====================================== 

João e Marcelo trabalham em uma determinada empresa. 

João faz um determinado serviço em 15 minutos e Marcelo 

faz o mesmo serviço em apenas 10 minutos. Caso os dois 

sejam colocados para trabalhar no mesmo setor, supondo 

que eles possam realizar o mesmo serviço juntos, quantos 

minutos eles gastariam. 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

e) 7,5 

 

QUESTÃO 13 ====================================== 

Se um valor de R$ 5.000,00 for aplicado em uma instituição 

financeira com um rendimento a juros simples a taxa de 1% 

ao mês, no final de 2 anos, qual será o montante que poderá 

ser sacado? 

a) R$ 1.000,00 

b) R$ 1.200,00  

c) R$ 6.000,00  

d) R$ 6.200,00 

e) R$ 3.800,00 

 

QUESTÃO 14 ====================================== 

Hoje em dia, um veículo pode ser adquirido dando-se uma 

pequena entrada e o restante parcelado. João resolveu 

comprar um veículo, cujo valor era R$ 50.000,00, e optou por 

levá-lo com uma pequena entrada e o saldo restante em 04 

parcelas que se encontrariam em progressão aritmética 

decrescente. Sabendo que a primeira parcela seria no valor 

de R$ 12.000,00 e a última parcela seria de R$ 6.000,00, qual 

o valor da entrada dada por João para adquirir este veículo?  
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a) R$ 2.000,00 

b) R$ 8.000,00 

c) R$ 14.000,00 

d) R$ 15.000,00 

e) R$ 18.000,00 

 

QUESTÃO 15 ====================================== 

Três pedaços de madeira medem respectivamente 180cm, 

252cm e 324cm. Pretende-se dividir em pedaços de igual 

comprimento, de modo que o número de pedaços seja o 

menor possível e sem obter sobras. Diante disso, quanto 

deverá medir cada pedaço? 

a) 5 cm 

b) 12 cm 

c) 21 cm 

d) 36 cm 

e) 48 cm 

 

QUESTÃO 16 ====================================== 

No lançamento simultâneo de dois dados, não viciados, 

quantas combinações de resultados podemos obter e qual a 

probabilidade de se obter a soma dos resultados igual a 7. 

a) 06 e 16,67% 

b) 36 e 16,67% 

c) 12 e 13,89% 

d) 24 e 13,89% 

e) 18 e 13,89% 

 

QUESTÃO 17 ====================================== 

Dada a função afim, dada por          , em que a e b 

são números reais. Sabendo que         e        , 

podemos afirmar que um elemento x pertencente ao 

domínio desta função, no qual x será dado por 

x:           , apresenta imagem igual a: 

a) 1 

b) 2 

c) 0 

d) -1 

e) -2 

 

QUESTÃO 18 ====================================== 

Depois de fortes chuvas em uma determinada cidade, a 

defesa civil recebeu a informação que uma placa de 

publicidade havia se inclinado, estando prestes a cair, em 

uma determinada localidade. Para escorá-las foram 

utilizadas duas hastes de aço com comprimento 1,5m e 3m 

cada. Elas foram posicionadas conforme o esquema da 

figura. Com base nas informações fornecidas, podemos 

concluir que a placa tem altura de: 

 

a) 2,5 m 

b) 3 m 

c) 4 m 

d) 4,5 m  

e) 5 m 

 

QUESTÃO 19 ====================================== 

Um dos últimos acontecimentos em nosso país foram as 

olimpíadas. Diversos atletas deixaram de levar a sonhada 

medalha de ouro por frações de segundo e acabaram 

ficando com a medalha de prata. Pensando assim, de 

quantos modos distintos podem ser conquistadas medalhas 

de ouro, prata e bronze? Considere uma modalidade 

esportiva que tenhamos 10 atletas competindo. 

a) 700 

b) 720 

c) 800 

d) 300 

e) 400 

 

QUESTÃO 20 ====================================== 

A hidratação do atleta antes e durante o treino é importante 

para melhorar a performance dos músculos. A ingestão de 

líquidos e nutrientes durante o dia é de extrema 

importância. Em um caso específico, um atleta chutou uma 

bola de futebol cuja trajetória foi representada no plano 

cartesiano por            , onde A é o alcance atingido 

pela bola. Diante desta equação, podemos dizer que a bola 

obteve uma altura máxima de: 

a) 50 m 

b) 4000 m 

c) 200 m 

d) 25 m 

e) 2500 m 

 

 

 



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2017 – FUNESA 
MOTORISTA DE UBV 

 

 
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE                                           SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE                                            GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

5 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21 ====================================== 

Assinale a alternativa correta acerca das doenças de 

interesse à Saúde Pública abaixo: 

a) A Coqueluche é uma doença infecciosa aguda, transmissível, 

de distribuição universal, que compromete especificamente o 

aparelho digestório. Ocorre sob as formas endêmica e 

epidêmica. Em lactentes pode resultar em número elevado de 

complicações e até em morte. 

b) A transmissão da dengue se faz pela picada da fêmea do 

mosquito Aedes aegypti, no ciclo homem – Aedes aegypti – 

homem. Após um repasto de sangue infectado, o mosquito está 

apto a transmitir o vírus, depois de 8 a 12 dias de incubação 

extrínseca. 

c) Chagas é uma doença bacteriana que se manifesta pelas 

formas aguda, indeterminada e crônica. As manifestações gerais 

são de febre (pouco elevada), mal-estar geral, cefaléia, astenia, 

hiporexia, edema, hipertrofia de linfonodos, hepato-

esplenomegalia, meningoencefalite. 

d) A doença diarréica aguda é uma síndrome causada por vários 

agentes etiológicos (bactérias, vírus e parasitas), cuja 

manifestação predominante é o aumento do número de 

evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência. 

e) A Esquistossomose é uma infecção produzida por parasito 

trematódeo cuja sintomatologia clínica depende do estágio de 

evolução do parasito no hospedeiro. A forma aguda pode ser 

assintomática ou apresentar-se como dermatite urticariforme, 

acompanhada de erupção papular, eritema, edema e prurido até 

5 dias após a infecção. 

 

QUESTÃO 22 ====================================== 

A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda 

transmitida ao homem pelo contato direto ou indireto com a 

urina de animais infectados. Assinale a alternativa errada: 

a) O agente etiológico é uma bactéria do gênero Leptospira. 

b) Os seres humanos são os principais reservatórios da doença.  

c) A infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à 

urina de animais infectados. 

d) Manejar adequadamente o lixo e melhorar o 

acondicionamento reduz a proliferação dos animais 

transmissores da leptospirose. 

e) Realizar atividades de identificação e mapeamento de áreas 

de risco para a leptospirose ou com ocorrência de enchentes e 

informar as respectivas autoridades sanitárias, para as devidas 

providências contribui para a redução da doença. 

 

QUESTÃO 23 ====================================== 

A lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde e ainda inclui no campo 

de atuação do Sistema Único de Saúde algumas ações, 

exceto: 

a) Saúde do trabalhador 

b) Assistência Terapêutica integral, inclusive farmacêutica 

c) Vigilância Ambiental 

d) Melhores condições de moradia 

e) Vigilância Epidemiológica 

 

QUESTÃO 24 ====================================== 

São objetivos do Sistema Único de Saúde, exceto: 

a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde. 

b) A execução de ações de vigilância sanitária e ambiental. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

d) A formulação de política de saúde destinada a promover a 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à 

redução de riscos de doenças. 

e) Ações para fins de controle demográfico, com ou sem 

consentimento. 

 

QUESTÃO 25 ====================================== 

São procedimentos para lavar e conservar os alimentos, 

exceto: 

a) Na ausência de água tratada, passar o pano úmido para 

limpar frutas e verduras. 

b) Ao consumir frutas com casca e vegetais crus, utilizar solução 

sanitizante para higienizá-los. 

c) Sempre utilizar água tratada ou fervida, tanto para consumo 

como para o preparo dos alimentos. 

d) Manter os alimentos cobertos, protegendo-os contra poeira, 

moscas e outros insetos. 

e) Não misturar alimentos crus com os cozidos. 

 

QUESTÃO 26 ====================================== 

Com base na legislação, cabe aos gestores públicos do SUS 

a responsabilidade de: 

a) Negociar no âmbito municipal com a Comissão Intergestora 

Tripartite (composta por representantes do Ministério da Saúde, 

das secretarias municipais de saúde e das secretarias estaduais 

de saúde). 

b) Planejar, criar normas, avaliar e utilizar instrumentos para o 

controle do SUS. 
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c) Contratar os serviços privados quando necessário. 

d) Executar as ações de saúde através de rede própria. 

e) Negociar no âmbito estadual com a Comissão Intergestora 

Tripartite (composta por representantes do Ministério da Saúde, 

das secretarias municipais de saúde e das secretarias estaduais 

de saúde). 

 

QUESTÃO 27 ====================================== 

O vírus HIV pode ser transmitido de uma pessoa 

contaminada para outra através de, exceto: 

a) Urina 

b) Sangue 

c) Esperma 

d) Leite materno 

e) Secreção vaginal 

 

QUESTÃO 28 ====================================== 

Entre os agentes biológicos abaixo, qual não está 

relacionado a doenças causadas por alimentos: 

a) Taenia solium 

b) Salmonella sp 

c) Giardia lamblia 

d) Escherichia coli 

e) Agrotóxicos 

 

QUESTÃO 29 ====================================== 

A detecção dos casos de Leishmaniose Tegumentar 

Americana pode ocorrer através de: 

I – Busca ativa de casos na área de foco; 

II – Ações dos agentes de endemia; 

III – Demanda obrigatória às unidades de saúde; 

IV – Encaminhamento de suspeitos; 

 

Marque a alternativa correta: 

a) Apenas as afirmações I e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmações III e IV estão corretas. 

e) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 30 ====================================== 

Assinale com (V) as afirmativas verdadeiras e com (F) as 

falsas: 

( ) EPI é um dispositivo, de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, destinado à proteção de riscos e ameaças à 

segurança e à saúde no trabalho. 

(  ) Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele 

composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha 

associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer 

simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a 

segurança e a saúde no trabalho. 

(  ) O equipamento de proteção individual, de fabricação 

nacional, só poderá ser vendido ou utilizado com a indicação do 

Certificado de Aprovação – CA, expedido pelo órgão nacional 

competente.  

(  ) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 

gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de 

conservação e funcionamento apenas nas situações de 

emergência. 

 

a) FVFV 

b) VFFF 

c) VVFF 

d) VVVF 

e) FFFV 


