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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1. Em 24 de outubro, comemora-se o dia mundial de  
2. combate à poliomielite (pólio). Também chamada de  
3. paralisia infantil, é uma doença causada pelos tipos 1, 
2 
4. e 3 do poliovírus, que não tem cura e é altamente  
5. contagiosa. Ela acomete principalmente crianças até 
os  
6. cinco anos de idade, mas também pode infectar 
adultos  
7. não imunizados. Segundo o Ministério da Saúde, a  
8. maioria das pessoas infectadas não apresenta  
9. sintomas, mas isso não impede o contágio para as  
10. demais. Contudo, ainda assim, há manifestações  
11. graves da doença que podem causar paralisia e levar  
12. à morte. Para prevenir, não há outra opção senão a  
13. vacina, que deve der ministrada em todas as crianças 
14. menores de cinco anos. 
15. — A transmissão da poliomielite pode ocorrer de  
16. pessoa para pessoa, por meio de secreções  
17. eliminadas ao falar, tossir ou espirrar—, explica Luiza  
18. Arlant, membro do departamento de infectologia da  
19. SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria). 

 
Fonte: Portal VivaBem – https://www.uol.com.br/vivabem/ 

Publicado em 24/10/2020 
 
 
01 – Considerando as informações do texto, assinale o 
TÍTULO mais adequado para a matéria: 

a) Dia mundial de combate à poliomielite: por que 
a vacina ainda é importante? 

b) Os perigos da vacinação: mitos sobre a 
imunização de crianças e adultos 

c) Poliomelite, uma grave doença não contagiosa 
d) O que fazer para evitar alimentos que 

provocam sintomas da pólio 
e) A doença que mais afeta adultos no Brasil 

 
 
02 – De acordo com o texto, a poliomielite também  
conhecida como: 

a) poliovírus 
b) paralisia infantil 
c) pólio não contagiosa 
d) infectologia 
e) SBP 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

03 – Segundo o texto, como pode ocorrer a transmissão do 
vírus da poliomielite? 

a) por meio de secreções passadas de uma 
pessoa para outra 

b) durante o processo de vacinação, quando o 
vírus é inoculado 

c) por meio de intoxicação alimentar 
d) através do contato com medicamentos de uso 

restrito 
e) a partir da ação de superbactérias em 

ambientes hospitalares 
 
 

04 – Segundo o texto, a poliomielite pode atingir: 
a) somente crianças de até cinco anos 
b) crianças e adultos não vacinados 
c) somente adultos não vacinados 
d) apenas idosos e pessoas com comorbidades 
e) crianças, jovens e adultos imunizados 

 
 

05– Segundo o texto, no caso da poliomielite, a vacinação é: 
a) uma opção de tratamento da doença 
b) a única forma de prevenção contra a doença 
c) um meio de controlar a enfermidade em casos 

graves 
d) a única maneira de curar a pólio 
e) ineficaz, pois não imuniza totalmente as 

crianças 
 
 

06 – Assinale a alternativa que traz, correta e 
respectivamente, a classe das seguintes palavras do texto: 
principalmente (l. 5) e graves (l. 11). 

a) substantivo e adjetivo 
b) adjetivo e adjunto 
c) advérbio e substantivo 
d) morfema e superlativo 
e) advérbio e adjetivo 

 
 
07 – O plural de qual substantivo a seguir NÃO se forma 
pelo acréscimo de -s ao singular? 

a) infantil (l. 3) 
b) idade (l. 6) 
c) contágio (l. 9) 
d) doença (l. 11) 
e) pessoa (l. 16) 

 
 
 
 



       

          
         

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
08 – Considere os seguintes itens retirados do texto: Luiza 
Arlant (linhas17-18) e Sociedade Brasileira de Pediatria 
(linha19). Assinale a alternativa que traz corretamente a 
classificação desses substantivos: 

a) substantivos compostos 
b) substantivos comuns 
c) substantivos abstratos 
d) substantivos coletivos 
e) substantivos próprios 

 
 
09 – Assinale a conjunção a seguir que poderia substituir 
MAS (l. 6), mantendo o mesmo sentido: 

a) não obstante 
b) portanto 
c) porém 
d) além disso 
e) assim 

 
 
10 – O verbo TOSSIR, quanto a seu contexto de uso no 
texto (linha 17), enquadra-se na seguinte categoria: 

a) intransitivo 
b) transitivo direto 
c) transitivo indireto 
d) transitivo direto e indireto 
e) de ligação 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11 – Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
apontou que a água verde, que recebeu para análise em 
outubro de 2020, é tóxica — razão pela qual parte da orla 
onde a substância foi identificada deveria ser 
interditada para o banho (https://g1.globo.com/mundo). 
Em que local foi recolhida essa amostra para análise? 

a) Praia do Forno 
b) Praia de Geribá 
c) Praia da Armação 
d) Praia da Ferradurinha 
e) Lagoas da Barra da Tijuca 

 
 
12 – Analise os itens sobre o significado de cidadania: 
I - Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, 
políticos e sociais estabelecidos na Constituição. 
II – Ser cidadão é ter consciência de seus direitos e exigi-los 
dos governantes e o cumprimento dos seus deveres. 
III - A cidadania é a junção dos direitos e deveres, que 
variam de acordo com cada nação ou grupo social. 
Está(ão) correto(s): 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item III está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
13 – Segundo o conceito instituído pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), o desenvolvimento sustentável é: 
I - o modelo de progresso em que predomina o equilíbrio 
socioambiental; 
II - o compromisso com a qualidade de vida das futuras 
gerações; 
III - a diminuição das desigualdades econômicas, cuidando 
dos interesses individuais das indústrias. 
Assinale a alternativa correta, conforme os itens acima. 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item III está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
14 – No governo de Juscelino Kubitschek, a capital do Brasil 

foi transferida em: 
a) 1964 para Brasília - região Leste. 
b) 1960 para Brasília - região Nordeste. 
c) 1964 para Brasília - região Centro-Oeste. 
d) 1960 para Salvador- região Noroeste. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
 
15 – Nas últimas décadas, o meio ambiente vem sofrendo 

cada vez mais com a ação humana. Os principais problemas 
ambientais da atualidade são, EXCETO: 

a) Efeito estufa 

b) Despoluição do ar 

c) Aquecimento global   

d) Poluição da água e chuva ácida 

e) Destruição da camada de ozônio 
 
 
16 – Há algum tempo, houve um incêndio de grandes 
proporções que destruiu o Museu Nacional, fundado por 
Dom João VI – instituição de 200 anos de história. Era o 
museu mais antigo do Brasil e uma das instituições 
científicas mais importantes do País, pois tinha um acervo 
de 20 milhões de itens.Em que cidade brasileira estava 
localizado esse Museu? 

a) Curitiba 
b) Brasília 
c) Salvador  
d) São Paulo 
e) Rio de Janeiro 

 
 
17– Qual a alternativa correta em relação a história do 
Município de São Luiz Gonzaga? 

a) A redução de São Luiz Gonzaga foi fundada pelo 
Padre Miguel Fernandes em 1687. 

b) O fundador da redução de São Luiz Gonzaga 
veio da cidade de Conceição, no Paraguai. 

c) O território ficou ocupado pelos jesuítas e índios 
até o Tratado de Madri, em 1850. 

d) A conquista definitiva do território para a coroa 
portuguesa aconteceria somente em 1901. 

e) Em 03 de junho de 1890, pela lei nº 1238, o 
município foi elevado à categoria de vila. 

 
 

https://g1.globo/
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/governo-juscelino-kubitschek.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/governo-juscelino-kubitschek.htm
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18 – Segundo o censo do IBGE de 2010, na época de 
apuração do censo, o Município de São Luiz Gonzaga tinha 
uma população entre:  

a) 20 e 30 mil habitantes. 
b) 30 e 40 mil habitantes. 
c) 40 e 50 mil habitantes. 
d) 50 e 60 mil habitantes. 
e) 60 e 70 mil habitantes. 

 
 
19 – Entre as pessoas ilustres que participaram da história 
do Município de São Luiz Gonzaga, relacionadas no site da 
cidade, NÃO consta: 

a) O político Luiz Carlos Prestes.  
b) O artista Jayme Caetano Braun.  
c) O Presidente Getúlio Dornelles Vargas. 
d) Os artistas Noel Guarani e Cenair Maicá. 
e) O Senador José Gomes Pinheiro Machado. 

 
 
20 – De acordo com o Art. 13 da Lei Federal nº 11.788/2008, 
é assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha 
duração igual ou superior a1 (um) ano, período de recesso 
de: 

a) 10 (dez) dias, a ser gozado preferencialmente 
durante suas férias escolares.   

b) 20 (vinte) dias, a ser gozado preferencialmente 
depois de um ano de estágio.  

c) 20 (vinte) dias, a ser gozado preferencialmente 
durante suas férias escolares.  

d) 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 
durante suas férias escolares.  

e) 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 
depois de um ano de estágio. 
 


