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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL MÉDIO
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Escritores boleiros
Álvaro Costa e Silva

5
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20

De 4 em 4 anos, bastar chegar a Copa, ressurge a conversa fiada: o escritor brasileiro não seria
bom de bola. Uma tese confusa, que explicaria por que o esporte é tão pouco presente em nossa literatura,
aponta a “elite branca” como grande culpada, a qual sente desprezo pelas “coisas do povo”. Como o
argumento é difícil de sustentar, apela-se para a frase de Nelson Rodrigues: “Nossos escritores não sabem
cobrar um reles lateral”.
Curioso é que o próprio Nelson desmente a sua blague. Pois não há no mundo quem tenha usado
tão bem o futebol para falar dos mistérios da vida —um deles descobrir e valorizar, entre as camadas mais
pobres da população, os verdadeiros heróis da pátria, aqueles que usavam chuteiras com solado de
madeira e travas presas com pregos.
Um pessoal enche a boca para afirmar que não existe o grande romance brasileiro sobre futebol.
OK, mas cadê o grande romance italiano ou inglês sobre o tema? O alemão? O espanhol, o argentino, o
francês? Provavelmente ele deve ter sido escrito na Indonésia, onde os autores não pertencem à elite
branca e sabem cobrar até escanteios em curva. Se você não tiver paciência de esperar que essa maravilha
seja enfim descoberta e traduzida do javanês, passe na livraria mais próxima e peça “O Drible”, de Sérgio
Rodrigues.
Que tal as ficções de Alcântara Machado, Rachel de Queiroz, João Ubaldo, Moacyr Scliar, Rubem
Fonseca, João Antônio, Loyola Brandão, Hilda Hilst, todas reunidas na antologia “22 Contistas em Campo”,
organizada por Flávio Moreira da Costa? Sem esquecer uma obra-prima de Sérgio Sant’Anna, a novela
“Páginas sem Glória”, na qual se narra uma pequena tragédia vivida por um craque suburbano.
O futebol é em si mesmo uma usina de narrativas, com conflitos, mitologias, superstições, anedotas.
Quando vão a campo para contá-lo e interpretá-lo, os autores brazucas têm batido um bolão.
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 16 jun. 2018.

01. O texto, de forma preponderante, objetiva
A) elencar alguns autores da literatura brasileira cujas obras tematizam sobre o futebol.
B) defender um ponto de vista acerca da relação entre a literatura brasileira e o futebol.
C) informar sobre a existência de obras da literatura brasileira cujo tema é o futebol.
D) criticar os defensores da existência de uma relação positiva entre a literatura brasileira e o futebol.
02. Considere o trecho:
Como o argumento é difícil de sustentar, apela-se para a frase de Nelson Rodrigues: “Nossos
escritores não sabem cobrar um reles lateral”. (l. 04)
Nesse trecho, as palavras do escritor Nelson Rodrigues são
A) reproduzidas, de forma literal, e vão de encontro ao pensamento do autor do texto.
B) reproduzidas, de forma literal, e vão ao encontro do pensamento do autor do texto.
C) parafraseadas e vão de encontro ao pensamento do autor do texto.
D) parafraseadas e vão ao encontro do pensamento do autor do texto.
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03. O texto é representativo do gênero
A) crônica narrativa e apresenta linguagem marcada por regionalismos.
B) artigo de opinião descritivo e apresenta linguagem excessivamente formal.
C) carta ao leitor narrativa e apresenta traços de linguagem arcaica.
D) crônica argumentativa e apresenta traços de linguagem informal.
As questões 4 e 5 referem-se ao trecho reproduzido a seguir.
Provavelmente ele deve ter sido escrito na Indonésia, onde os autores não pertencem à elite
branca e sabem cobrar até escanteios em curva.
04. Sobre as palavras em destaque, é correto afirmar:
A) todas são empregadas como mecanismos coesivos: as duas primeiras são pronomes que retomam
informações, e a terceira é uma conjunção subordinativa que acrescenta informações por meio de
uma relação semântica de adição.
B) apenas as duas primeiras são mecanismos coesivos e retomam informações; a terceira é tão
somente uma conjunção subordinativa que acrescenta informações por meio de uma relação
semântica de oposição.
C) todas são empregadas como mecanismos coesivos: as duas primeiras são pronomes que retomam
informações, e a terceira é uma conjunção coordenativa que acrescenta informações por meio de
uma relação semântica de adição.
D) apenas a terceira é um mecanismo coesivo, uma conjunção subordinativa que acrescenta
informações por meio de uma relação semântica de oposição.
05. A palavra até, no contexto linguístico em que ocorre, funciona como
A) palavra de inclusão e deixa implícita a informação de que cobrar escanteios em curva é uma
habilidade incomum a autores de livros.
B) preposição e deixa implícita a informação de que cobrar escanteios em curva é uma habilidade
imprescindível a autores de livros.
C) palavra de inclusão e deixa implícita a informação de que cobrar escanteios em curva é uma
habilidade importante para autores de livros.
D) preposição e deixa implícita a informação de que cobrar escanteios em curva é uma habilidade
inerente a autores de livros.
06. As aspas foram empregadas para sinalizarem um distanciamento do autor do texto em relação à
informação destacada em:
A)

[...] passe na livraria mais próxima e peça “O Drible”, de Sérgio Rodrigues. (l.14)

B) Sem esquecer uma obra-prima de Sérgio Sant’Anna, a novela “Páginas sem Glória”[...] (l.19)
C) [...] a qual sente desprezo pelas “coisas do povo”. (l.03)
D) [...] todas reunidas na antologia “22 Contistas em Campo”, organizada por Flávio Moreira da Costa?
(l.17)
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07. Em relação à progressão textual, o parágrafo 4
A) apresenta uma nova ideia principal a ser desenvolvida.
B) faz contraposição à ideia central desenvolvida no parágrafo anterior.
C) estabelece comparação com a ideia central desenvolvida no parágrafo anterior.
D) complementa o desenvolvimento do parágrafo anterior.
08. Considere o trecho:
Como o argumento é difícil de sustentar, apela-se para a frase de Nelson Rodrigues [...]
Há, nesse trecho, há duas orações que mantêm uma relação de
A) subordinação conformativa.
B) subordinação causal.
C) coordenação comparativa.
D) coordenação final.
09. Considere o trecho:
Quando (1)vão a campo para (2)contá-lo e (3)interpretá-lo, os autores brazucas (4)têm
batido um (5) bolão.

Recebem sinal gráfico para indicar tão somente a vogal tônica as palavras:
A) 1 e 4 .
B) 2 e 5.
C) 2 e 3.
D) 1 e 2.
10. Considere o trecho:
Uma tese confusa, que explicaria por que o esporte é tão pouco presente em nossa literatura,
aponta a “elite branca” como grande culpada, a qual sente desprezo pelas “coisas do povo”.
A palavra em destaque está assim grafada por, nesse contexto linguístico,
A) equivaler a “o motivo pelo qual”.
B) exercer a função de um substantivo.
C) iniciar uma interrogação indireta.
D) introduzir oração equivalente a “por isso”.
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QUESTÕES DE INFORMÁTICA NÍVEL MÉDIO
11. O Twitter é um serviço de microblog, que permite o compartilhamento de informações de forma rápida e
eficiente, em que os usuários podem seguir outros usuários e podem comentar sobre as postagens
feitas, sendo tudo de forma pública e transparente. Porém, em algumas situações, faz-se necessário
realizar comunicação privada com outro usuário através do recurso denominado pelo Twitter de
A) Comunicação InBox.
B) Mensagem Direta.
C) ChatBot.
D) Chat privativo.
12. A figura a seguir apresenta o aplicativo Gerenciador de Arquivos do Windows 10, versão PT-BR.

Fonte: FUNCERN, 2018.

A exibição da listagem de arquivos apresentada na figura segue o layout denominado
A) Detalhes.
B) Lista.
C) Conteúdo.
D) Ícones Médios.

13. O Google Docs permite a edição colaborativa de documentos, planilhas e apresentações, bastando que
o usuário tenha apenas uma browser e acesso à Internet.
Dentre as facilidades disponíveis na elaboração de documentos está a possibilidade de inserir uma
figura direto da Internet necessitando informar, apenas,
A) a Codificação do documento.
B) a URL de acesso.
C) os metadados de armazenamento.
D) os sites de hospedagem.
4
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14. O manuseio de teclas de atalho nos diversos aplicativos do Windows 10 permite agilidade na realização
de tarefas do dia-a-dia, seja para edição de texto ou para navegação em sites da Internet.
No Google Chrome, para abertura de uma nova aba em uma janela existente utiliza-se o atalho
A) Ctrl + T.
B) Ctrl + N.
C) Shift + A.
D) Shift + M.
Para responder as questões 15 a 16, considere a planilha a seguir, elaborada usando o Excel 2016,
versão para Windows 10, PT-BR.

Fonte: FUNCERN, 2018.

15. O valor obtido pelo Excel, sem considerar a formatação, após a digitação da fórmula
=SOMASE(A2:A6;A2;C2:C6) na célula B9, é
A) 45.
B) 52.
C) 57.
D) 63.
16. Para aplicar um processo de formatação condicional na coluna C, na intenção de que todos os valores
maiores do que 12 fiquem azul, utilizamos o recurso disponível de Formatação Condicional disponível
na Guia
A) Dados.
B) Exibir.
C) Revisão.
D) Página Inicial.
17. Considerando a necessidade de realizar uma pesquisa em sites que contenham exatamente a frase
Descobrimento do Brasil, utilizando a ferramenta de busca do Google, a frase deverá ser escrita da
seguinte forma:
A) [Descobrimento do Brasil].
B) Descobrimento do Brasil.
C) “Descobrimento do Brasil”.
D) #Descobrimento do Brasil#.
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18. O Microsoft Security Essentials é um aplicativo do sistema operacional Windows, que desde a versão 7
do sistema operacional, adiciona uma camada extra de proteção ao sistema. Para que seja executado,
a Microsoft define os requisitos mínimos para execução do aplicativo.
Nesse caso, a memória RAM mínima necessária para execução do aplicativo é de
A) 1 GB.
B) 512MB.
C) 2 GB.
D) 4 GB.
19. As redes de computadores possibilitam que informações sejam transmitidas de um local para outro,
com base em regras estabelecidas denominadas protocolos. Dentre os diversos protocolos existentes,
destaca-se o IP (Internet Protocol), no qual cada máquina possui um endereço identificador.
Um exemplo de IP é o
A) 7a:56:23:44
B) 192.168.1.34
C) IP-2345
D) Kz547890
20. No Word 2016, versão PT-BR para Windows 10, ao selecionar um texto, para que seja possível
modificar a fonte do texto selecionado usando a caixa de diálogo fonte, o atalho acionado é
A) Ctrl + F.
B) Shift + C.
C) Ctrl + D.
D) Shit + E.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL MÉDIO
21. O ESF (Estratégia Saúde da Família) é um projeto do Ministério da Saúde que propõe a reorganização
da atenção básica no Brasil, de acordo com os preceitos do SUS, a partir da expansão, qualificação e
consolidação do atendimento prestado. Busca promover a qualidade de vida da população brasileira e
intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, má alimentação e o
uso de tabaco.
Os fatores citados podem estar relacionados, sequencialmente, com
A) câncer de pulmão, obesidade e malária.
B) obesidade, anemia e câncer de pulmão.
C) hipertensão arterial, leishmaniose e hanseníase.
D) obesidade, ancilostomose e infecção intestinal.
22. Leia o texto a seguir:
Dengue é a doença viral que mais se espalha no mundo. Estima-se que 2,5 bilhões de pessoas no
mundo vivam em área de risco de transmissão do vírus, o que causa entre 50 milhões e 100 milhões de
infecções e 20 mil mortes anualmente. A febre por vírus Zika é descrita como uma doença febril aguda,
autolimitada, com duração de três a sete dias, geralmente sem complicações graves. Já a Chikungunya
é uma arbovirose que pode provocar febre acima de 38,5 graus, de início repentino, e dores intensas
nas articulações de pés e mãos – dedos, tornozelos e pulsos.
Fonte: Ministério da Saúde - http://portalms.saude.gov.br. Acesso em 18 mai. 2018

As três doenças citadas podem ser transmitidas por meio
A) da picada de fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com os vírus.
B) da picada do mosquito-prego do gênero Anopheles infectado com os vírus.
C) da interação com fezes do inseto Triatoma infestans infectado com os vírus.
D) da ferroada de machos do mosquito Aedes aegypti infectados com os vírus.
23. Leia o texto a seguir:
“No Brasil, nem sempre a malária foi uma doença da Amazônia. Nas décadas de 1930 e 1940 havia
malária em todo o território nacional", afirma Marcelo Urbano Ferreira, médico especialista em
parasitologia, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. "O fato de ter ficado restrita à Amazônia é o
resultado do sucesso parcial da campanha de erradicação da malária no país". Contudo, depois de seis
anos de queda, o número de casos de malária no Brasil registrou alta em 2017.
Fonte: BBC Brasil: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-43998843. Acesso em 06 mai. 2018

A malária é uma doença causada
A) por bactérias do gênero Mycobaterium transmitidas pela picada do Aedes.
B) pelo vírus Chikungunya transmitido pela picada do Aedes.
C) pelo protozoário Leishmania transmitido pela picada do Lutzomyia.
D) por protozoários do gênero Plasmodium transmitidos pela picada do Anopheles.
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24. A Leishmaniose Visceral é uma zoonose de evolução crônica, com acometimento sistêmico e, se não
tratada, pode levar a óbito até 90% dos casos. Raposas (Lycalopex vetulus e Cerdocyon thous) e
marsupiais (Didelphis albiventris) têm sido apontados como reservatórios silvestres. No ambiente
urbano, os cães são a principal fonte de infecção para o vetor. Nos cães, o tratamento pode até resultar
no desaparecimento dos sinais clínicos, porém eles continuam como fontes de infecção para o vetor, e,
portanto um risco para saúde da população humana e canina. Neste caso, eutanásia é recomendada
como uma das formas de controle da Leishmaniose Visceral, mas deve ser realizada de forma integrada
às demais ações recomendadas pelo Ministério da Saúde.
No ciclo da doença, os cães
A) podem transmitir a doença diretamente ao homem através de mordidas e pelo contato com a saliva
contaminada.
B) são reservatórios para pulgas que podem transmitir a doença diretamente ao homem através de
picadas.
C) não transmitem a doença diretamente ao homem, servindo como fonte de infecção para os
mosquitos que picam também o ser humano.
D) podem transmitir a doença de forma indireta ao homem por meio das picadas dos carrapatos.
25. Leia o texto a seguir:
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium
leprae. Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos, no entanto poucos
adoecem. A hanseníase é transmitida principalmente pelas vias áreas superiores, por meio de contato
próximo e prolongado de uma pessoa suscetível (com maior probabilidade de adoecer) com uma
pessoa doente sem tratamento.
Fonte: Ministério da Saúde: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/hanseniase. Acesso em 06 mai. 2018.

São sinais e sintomas frequentes da hanseníase
A) dor abdominal intensa e contínua, ou dor à palpação do abdome.
B) febre acima de 38,5 graus, de início repentino, e dores intensas nas articulações de pés e mãos,
tornozelos e pulsos.
C) tosse por três semanas ou mais associada a dores de cabeça e a febre.
D) manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, em qualquer parte do corpo, com perda
ou alteração de sensibilidade térmica, tátil e à dor.
26. Os alimentos ultraprocessados, segundo o médico Carlos Augusto Monteiro, coordenador do Núcleo de
Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde – USP, são fórmulas industriais caracterizadas por
conter grande quantidade de ingredientes de muito baixo custo, como sal, açúcar, gordura e aditivos
químicos. Dietas ricas em alimentos ultraprocessados podem causar diversos problemas à saúde, como
a diabetes mellitus.
O referido distúrbio está relacionado a
A) alterações no metabolismo do açúcar no organismo, no qual a insulina tem um papel fundamental.
B) alterações no metabolismo da gordura no organismo, no qual o colesterol tem um papel
fundamental.
C) dietas com excesso de sódio, as quais podem vir causar quadros de hipertensão arterial.
D) dietas com excesso de aditivos químicos, as quais podem causar problemas renais e hepáticos.
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27. O uso de vacina e/ou soro contra o tétano, na ocasião de acidentes com ferimentos, deve ser orientado
com base no histórico de vacinação antitetânica relatada pelo paciente ou seu responsável e pelo tipo
de ferimento ocorrido.
Com relação à ação do soro e da vacina contra o tétano, é correto afirmar que
A) a proteção conferida pela vacina está relacionada à processos de imunização passiva.
B) o soro é composto por antígenos mortos ou atenuados.
C) a proteção conferida pelo soro antitetânico é temporária e de curta duração.
D) o preparo da vacina é composto por anticorpos já prontos extraídos de outros animais.
28. O cigarro matou mais no século 20 que todas as guerras somadas: foram 100 milhões de vítimas,
segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Uma das consequências mais frequentes no
tabagismo é o enfisema pulmonar, um problema pulmonar crônico que se caracteriza pela destruição da
parede dos alvéolos e perda da elasticidade dos pulmões.
Esses efeitos poderão desencadear
A) um aumento da oxigenação sanguínea e diminuição da frequência respiratória.
B) uma diminuição da oxigenação sanguínea e aumento da frequência respiratória.
C) uma diminuição do teor de dióxido de carbono no sangue e aumento da frequência cardíaca.
D) um aumento da produção de monóxido de carbono e diminuição da frequência respiratória.
29. A Lei do Saneamento Básico completou 10 anos em 2017. Em paralelo com a Lei do Saneamento
Básico, um plano nacional foi elaborado e lançado em 2014 pelo governo federal para servir de base
para o setor. Contudo, metade da população do país continua sem acesso a sistemas de esgotamento
sanitário, segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
(SNIS). Em algumas regiões do país, como a Norte, a situação é ainda mais grave: 49% da população é
atendida por abastecimento de água, e apenas 7,4%, por esgoto. Segundo Édison Carlos, presidente
executivo do Instituto Trata Brasil, a falta de saneamento adequado traz não apenas problemas sociais
ao país, mas também ambientais, financeiros e de saúde, já que é um fator importante na disseminação
de doenças.
Seriam prevenidas pela adoção efetiva de políticas públicas relacionadas ao saneamento básico
doenças, como
A) ascaridíase, amebíase e amarelão.
B) ascaridíase, leishmaniose e cólera.
C) amebíase, amarelão e malária.
D) dengue, ascaridíase e leishmaniose.
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30. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, o CDC, só nos Estados Unidos, os
números de episódios de sífilis, gonorreia e clamídia registraram, em apenas um ano, aumento de
15,1%, 5,1% e 2,8%, respectivamente. No Brasil, o cenário estimado não é muito diferente — como
apenas os casos de HIV e de sífilis em gestantes e bebês são notificados obrigatoriamente ao Ministério
da Saúde, é difícil ter estatísticas gerais mais fidedignas. “DST virou tabu no país, ninguém mais toca no
assunto. E o pior é que se minimiza o real risco de contágio”, critica a médica Márcia Cardial, da
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).
Em referência ao tema abordado, é correto afirmar que
A) todas as doenças DSTs citadas no texto são invariavelmente tratadas com o auxílio de antibióticos.
B) a utilização do DIU e do diafragma seriam formas eficientes de prevenção das referidas doenças.
C) a AIDS é causada por um vírus enquanto sífilis, gonorreia e clamídia são bacterioses.
D) não há risco de transmissão do HIV e sífilis através da gestação.
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