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TEXTO: INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS LITERÁRIOS OU 
NÃO-LITERÁRIOS

1. (Prefeitura de Arenápolis - MT - 2021 - Prefeitura 
de Arenápolis - MT - Auxiliar de Consultório Dental) Das 
formas verbais abaixo qual não está conjugada no pre-
sente do indicativo?

(A) Usam.
(B) Conseguem.
(C) Apresentam.
(D) Ficam.
(E) Encontraram

2. (Prefeitura de Arenápolis - MT - 2021 - Prefeitura 
de Arenápolis - MT - Auxiliar de Consultório Dental) São 
considerados advérbios de dúvida, EXCETO:

(A) acaso.
(B) possivelmente.
(C) aparentemente.
(D) supostamente.
(E) frequentemente

3. (Prefeitura de Arenápolis - MT - 2021 - Prefeitura 
de Arenápolis - MT - Auxiliar de Consultório Dental) No 
que se refere aos substantivos coletivos, assinale a alter-
nativa INCORRETA:

(A) cabra / caravana.
(B) cão / matilha.
(C) cavaleiro / cavalgada.
(D) diabo / legião.
(E) elefante / manada.

4. (Prefeitura de Arenápolis - MT - 2021 - Prefeitura 
de Arenápolis - MT - Auxiliar de Consultório Dental) São 
considerados pronomes oblíquos tônicos, EXCETO:

(A) comigo.
(B) contigo.
(C) convosco.
(D) lhe.
(E) consigo.

5. (Prefeitura de Arenápolis - MT - 2021 - Prefeitu-
ra de Arenápolis - MT - Auxiliar de Consultório Dental) 
Como se sabe, os advérbios podem ser de vários tipos. 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um tipo 
de advérbio:

(A) intensidade.
(B) negação.
(C) medo.
(D) dúvida.
(E) afirmação.

6. (FURB - 2019 - Prefeitura de Guabiruba - SC - Téc-
nico de Enfermagem) 

A questão se refere ao trecho da notícia a seguir:
Foi ___________ na tarde desta terça-feira, 19, no Sa-

lão Nobre da Prefeitura de Guabiruba, o novo sistema de 
coleta de lixo que começará a operar na cidade a partir do 
dia 1º de dezembro de 2019. A principal inovação será a 
implantação da coleta seletiva, serviço do qual o municí-
pio carecia e que começa a ser oferecido com o novo pro-
jeto. Junto com o novo sistema de coleta, também serão 
___________ campanhas de conscientização.[...]

Disponível em: https://www.guabiruba.sc.gov.
br/noticias/index/ver/codMapaItem/4487/ codNoti-
cia/589923 Acesso em 19/nov/2019.

Analise as justificativas sobre a acentuação das pala-
vras retiradas do texto:

I- começará, será – Acentuam-se as oxítonas termi-
nadas em ‘A’.

II- município – Acentuam-se as paroxítonas termina-
das em ditongos.

III- também – Acentuam-se as oxítonas terminadas 
em ‘EM’.

Assinale a alternativa que contém as justificativas 
corretas:

(A) Apenas a justificativa I está correta.
(B) Apenas a justificativa II está correta.
(C) Apenas a justificativa III está correta.
(D) Apenas as justificativas II e III estão corretas.
(E) Todas as justificativas estão corretas.

7. (AMEOSC - 2021 - Prefeitura de São José do Cedro 
- SC - Técnico em Enfermagem ESF) 

TEXTO 
O texto abaixo servirá de base para responder a 

questão.

Uma década em guerra
Urge que potências redobrem pressão para sustar 

tragédia humanitária na Síria
O que a Folha pensa - 17 mar. 2021
Ao longo de dez anos, o conflito na Síria produziu 

uma das maiores catástrofes humanitárias já vistas des-
de a Segunda Guerra Mundial.

Conforme estimativas conservadoras, os combates 
deixaram quase 400 mil mortos, embora outras fontes 
apontem até 600 mil. Para além dos óbitos, cerca de 2 
milhões de civis sofreram ferimentos graves ou deficiên-
cias permanentes.

O uso maciço de armas explosivas e os bombardeios 
em áreas urbanas reduziram algumas das principais cida-
des do país a pouco mais que escombros, além de des-
truir boa parte da infraestrutura nacional. Mais da me-
tade dos 22 milhões que viviam na Síria antes da guerra 
tiveram de deixar suas casas, gerando um dos maiores 
êxodos populacionais da história recente.
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Hoje, 6,6 milhões de refugiados sírios estão espalhados por 130 países, segundo a ONU, embora cerca de 90% 
deles tenham se estabelecido em condições precárias em nações vizinhas -Líbano, Jordânia e Turquia. Existem, ade-
mais, 6,7 milhões de deslocados internos, a maioria em campos improvisados.

O que começou em 2011 como uma revolta popular contra o governo tirânico de Bashar al-Assad, surgida no 
contexto da Primavera Árabe, aos poucos degringolou para uma guerra ainda em curso envolvendo potências regio-
nais e globais, uma facção terrorista e o uso de armas químicas contra civis.

Desafiando as previsões de que não resistiria por muito tempo, Assad logrou manter-se no poder e, escudado 
por Rússia e Irã, vem-se impondo militarmente. Sua sobrevivência, contudo, esconde o fracasso representado pela 
perda de mais de um terço do território e a ruína econômica. Estima-se que nada menos que 90% da população viva 
abaixo da linha da pobreza.

Não obstante o estado terminal em que se encontra o país, o regime sírio se recusa a aceitar a solução política 
oferecida pela ONU, que prevê a redação de uma nova Constituição por um comitê formado por membros do gover-
no, da oposição e da sociedade civil, seguida de eleições livres e limpas.

Urge, portanto, que as potências mundiais se engajem no processo de paz e intensifiquem a pressão sobre Assad 
-só assim será possível cessar a carnificina e dar início à hercúlea tarefa de reconstrução.

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/03/uma-decada-em-guerra.shtml Acessado em 30/03/2021 
A partir de análise sintática, é CORRETO AFIRMAR que o título deste texto jornalístico é:
(A) O sujeito da oração que se desenvolve no subtítulo.
(B) Uma frase nominal.
(C) Uma oração com verbo elíptico.
(D) Uma oração simples.

8. (AMEOSC - 2019 - Prefeitura de Descanso - SC - Auxiliar Administrativo) INSTRUÇÃO: A questão diz respeito 
à Charge. Leia-a atentamente antes de respondê-la.

Assinale a alternativa que representa um período simples:
(A) “Está impossível viver nesse rio”
(B) “A água está muito poluída”
(C) “Se ficarmos aqui, vamos morrer, assim como nossos amigos”
(D) “Agora já conseguimos respirar e nos alimentar melhor.”
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9. (AMEOSC - 2019 - Prefeitura de Descanso - SC - 
Auxiliar Administrativo) INSTRUÇÃO: A questão diz res-
peito à Charge. Leia-a atentamente antes de respondê-
-la. “As pessoas precisam entender que lugar de lixo é no 
lixo...”. No trecho retirado da Charge, a partícula “que” 
exerce função morfológica de:

(A) Pronome relativo.
(B) Conjunção integrante.
(C) Conjunção temporal.
(D) Conjunção comparativa.

10. (FEPESE - 2019 - SES-SC - Técnico em Enferma-
gem) Leia o texto.

Humanização do profissional da saúde
O profissional da saúde deve entender que seu ofí-

cio vai além de cumprir horário, de respeitar as normas 
de trabalho, entre outras responsabilidades. Lidar com 
vidas humanas demanda, acima de tudo, um posiciona-
mento individualizado com estima e apreço.

Ao técnico em enfermagem compete respeitar a in-
dividualidade de seus pacientes, não os vendo somente 
como um a mais para cuidar. Esse profissional deve bus-
car uma proximidade ao tratar cada um, considerando 
sempre suas necessidades físicas e emocionais.

Sendo assim, cabe a você reconhecer sua vocação 
para demonstrar humanização em seu relacionamen-
to com os pacientes, como também colocar em prática 
todo o aprendizado adquirido em sua formação técnica.

https://www.escoladapaz.com.br
Assinale a alternativa correta quanto à concordância.
(A) Propôs-se diversos acordos aos enfermeiros.
(B) Os Estados Unidos estão avançando nas pesqui-

sas sobre a saúde.
(C) Haja visto o Memorando de número 07, fica dis-

pensado as atividades de hoje.
(D) Pode haver menas procura por vagas administra-

tivas neste certame.
(E) A crise de abastecimento de água em diversas ci-

dades provocaram manifestações populares.

11. (FEPESE - 2020 - Prefeitura de Coronel Freitas - 
SC - Auxiliar Administrativo) 

Leia o texto.

A Carroça
Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me 

para dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer.

Após algum tempo, ele se deteve numa clareira e, 
depois de um pequeno silêncio, perguntou-me:

— Além do canto dos pássaros, você está ouvindo 
mais alguma coisa?

Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi:
— Estou ouvindo um barulho de carroça.

— Isso mesmo – disse meu pai – e é uma carroça va-
zia!

Perguntei a ele:
— Como pode saber que a carroça está vazia, se ain-

da não a vimos?
— Ora – respondeu meu pai – é muito fácil saber que 

uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto 
mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz.

Tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pes-
soa falando demais, gritando (no sentido de intimidar), 
tratando o próximo com grosseria inoportuna, interrom-
pendo a conversa de todo mundo e querendo demons-
trar ser o dono da razão e da verdade absoluta, tenho a 
impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo:

“Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz”.
Autor desconhecido
<https://www.refletirpararefletir.com.br/>
Assinale a alternativa em que a palavra destacada 

está adequada e corretamente escrita.
(A) Colocou em um caxote toda a mercadoria.
(B) Muitos cidadões de Coronel Freitas dedicam-se à 

agricultura.
(C) As carroças transportavam muitas melancias, era 

uma réstia de melancias.
(D) Se você mora em uma grande rua, mora em uma 

ruela.
(E) Se você vê muitos porcos passando, está vendo 

uma vara.

12. (FEPESE - 2020 - Prefeitura de Coronel Freitas - 
SC - Auxiliar Administrativo) Leia a frase: “Quanto mais 
vazia a carroça, maior é o barulho que faz” e assinale a 
alternativa correta sobre ela.

(A) Possui dois adjetivos.
(B) Possui dois substantivos comuns.
(C) Possui dois substantivos masculinos.
(D) Há um substantivo no aumentativo.
(E) A palavra “barulho” está no plural.

13. (FEPESE - 2020 - Prefeitura de Coronel Freitas - 
SC - Auxiliar Administrativo) Assinale a alternativa em 
que a frase está corretamente escrita.

(A) A paralisação de ônibus foi para reivindicar pre-
ços mais justos nas passagens.

(B) Tomei uma chícara de café e depois um duxa de 
água fria.

(C) A salchicha estava quente e eu quiz esperar um 
pouco para comer o cachorro-quente.

(D) É preciso fazer a análize das finanças antes da via-
jem para o exterior.

(E) Nesses tempos de crise, iorgute e mortandela são 
opção de comida mais acessível à população.
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14. (FURB - 2020 - Prefeitura de Doutor Pedrinho 
- SC - Técnico de Enfermagem) O governo federal en-
tregou nesta terça-feira (5) ao Congresso a Proposta de 
Emenda ___ Constituição (PEC) do Pacto Federativo. O 
projeto pretende extinguir municípios com menos de 5 
mil habitantes e arrecadação própria inferior ___ 10% da 
receita total. A medida afetaria até 1.254 cidades bra-
sileiras, que, segundo a iniciativa, seriam incorporadas 
pelo município vizinho com melhor índice de sustentabi-
lidade financeira, ___ partir de 2025.

Dos 295 municípios catarinenses, 106 possuem me-
nos de 5 mil habitantes. Na região do Vale do Itajaí, de 
acordo com estimativa deste ano do IBGE, atualmente 
há 11 cidades com população inferior ao limite estabe-
lecido na PEC: Atalanta, Braço do Trombudo, Chapadão 
do Lageado, Dona Emma, Doutor Pedrinho, José Boiteux, 
Mirim Doce, Presidente Nereu, São José do Itaperiú, Vi-
tor Meireles e Witmarsum. [...]

Disponível em: https://ocp.news/politica/onze-mu-
nicipios-do-vale-do-itajai-podem-deixar-de-existir-com-
-proposta-do-governo-federal. Acesso em: 08 fev. 2020. 
[adaptado]

Analise as afirmativas sobre o texto:
I- No Vale do Itajaí, há 11 cidades com população in-

ferior a 5 mil habitantes.
II- A PEC do Pacto Federativo afetaria 295 municípios 

catarinenses.
III- Das 1.254 cidades brasileiras, 106 possuem me-

nos de 5 mil habitantes.
É correto o que se afirma em:
(A) III, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I, apenas.
(E) II e III, apenas.

15. (FURB - 2020 - Prefeitura de Doutor Pedrinho - 
SC - Técnico de Enfermagem) A exemplo de “catarinen-
ses”, escrita com S, assinale a alternativa cuja lacuna 
também deve ser preenchida com S:

(A) conden___endente
(B) condi___ionado
(C) contigen___iamento
(D) cru___ial
(E) con___ecutivo

16. (AGIRH - 2018 - Prefeitura de São José do Barrei-
ro - SP - Técnico de Enfermagem PSF Urbano) 

O mal e o sofrimento
Se eu conversasse com Deus iria Lhe
perguntar por que é que sofremos tanto
quando viemos para cá? Que dívida é
essa que o homem tem de morrer para
pagar? Perguntaria também como é que

Ele é feito que não come, que não dorme
e assim vive satisfeito. Por que foi que
Ele não fez a gente do mesmo jeito? Por
que existem uns felizes e outros que
sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito,
criados no mesmo canto? Quem foi
temperar o choro e acabou salgando o pranto?

Leandro Gomes de Barros 
O eu lírico demonstra:
(A) não entender a essência divina que não come, 

que não dorme
(B) Não conversar com Deus
(C) não aceitar as diferenças entre os homens
(D) Todas as alternativas estão corretas.

17. (AGIRH - 2018 - Prefeitura de São José do Barrei-
ro - SP - Técnico de Enfermagem PSF Urbano) O poema 
retrata:

(A) O sofrimento humano
(B) O questionamento da misericórdia divina
(C) as injustiças do mundo
(D) Todas as alternativas estão corretas

18. (AGIRH - 2018 - Prefeitura de São José do Barrei-
ro - SP - Técnico de Enfermagem PSF Rural) Assinale o 
uso correto da virgula: 

(A) Se não fizer frio, iremos ao clube.
(B) Na confusão, ninguém se lembrou, da saída de 

emergência.
(C) As pessoas, aplaudiram a passeata dos professo-

res.
(D) Você não comprou o carro, nem a casa.

19. (AGIRH - 2018 - Prefeitura de São José do Barrei-
ro - SP - Técnico de Enfermagem PSF Rural) Assinale o 
uso correto da crase:

(A) Gosto de passear à cavalo
(B) Eles prometem ir à São José do Barreiro.
(C) Os náufragos chegaram de manhã à terra.
(D) Ele foi à feira.

20. (AGIRH - 2018 - Prefeitura de São José do Bar-
reiro - SP - Técnico de Enfermagem PSF Rural) A pessoa 
que conheço não é esta e sim a que está lá. O a na frase 
tem função:

(A) Artigo
(B) Pronome pessoal do caso obliquo.
(C) Preposição.
(D) Pronome demonstrativo

21. (AGIRH - 2018 - Prefeitura de São José do Barrei-
ro - SP - Técnico de Enfermagem PSF Rural) Assinale a 
alternativa INCORRETA
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(A) Simpatizei-me com ela.
(B) O filho obedece ao pai.
(C) Ele aspirava ao cargo de chefia.
(D) Prefiro estudar a trabalhar.

22. (AGIRH - 2018 - Prefeitura de São José do Bar-
reiro - SP - Técnico de Enfermagem PSF Rural) Leia as 
afirmações abaixo a respeito do uso da vírgula.

I. Em determinadas situações, usamos a vírgula para 
separar apostos e vocativos em uma oração.

II. Também usamos a vírgula para indicar a supressão 
de um verbo subentendido na oração.

III. Usamos a vírgula para separar sujeito do predi-
cado.

IV. Em outras circunstâncias também usamos a vírgu-
la entre a oração subordinada substantiva e a principal.

Estão CORRETAS:
(A) I e IV
(B) III e IV
(C) II e III
(D) I e II

23. (AGIRH - 2018 - Prefeitura de São José do Barrei-
ro - SP - Técnico de Enfermagem PSF Rural) Leia as in-
formações abaixo a respeito dos substantivos coletivos.

1- Cáfila
2- Matilha
3- Récua
4 - Vara
5- Cardume

( ) Substantivo coletivo que representa um grupo de 
bestas de carga.

( ) Substantivo coletivo que representa um grupo de 
cães de caça.

( ) Substantivo coletivo que representa um grupo de 
peixes.

( ) Substantivo coletivo que representa um grupo de 
camelos.

( ) Substantivo coletivo que representa um grupo de 
porcos.

A ordem de preenchimento correto dos parênteses 
de cima para baixo é:

(A) 1-4-5-2-3
(B) 3-1-5-4-2
(C) 2-1-4-3-5
(D) 3-2-5-1-4

24. (AGIRH - 2018 - Prefeitura de São José do Barrei-
ro - SP - Técnico de Enfermagem PSF Rural) Assinale a 
alternativa incorreta a respeito do uso dos porquês.

(A) O “porque” é utilizado em frases interrogativas.
(B) O “por quê” é utilizado no final de frases interro-

gativas.

(C) O “porquê” é utilizando quando for uma para 
substantivada.

(D) O “por que” é utilizado em frases interrogativas 
ou quando pode ser substituído por “pelo qual” e suas 
variações.

25. (AGIRH - 2018 - Câmara de Areias - SP - Assis-
tente Administrativo) Assinale a alternativa que define a 
conjugação do verbo votar, na segunda pessoa do plural, 
do futuro do pretérito.

(A) Votaríeis
(B) Votareis
(C) Votáreis
(D) Votáveis

26. (AGIRH - 2018 - Câmara de Areias - SP - Assisten-
te Administrativo) Na frase de Vinicius de Moraes E rir 
meu riso e derramar meu pranto encontramos a figura 
de linguagem:

(A) Elipse
(B) Zeuma
(C) Pleonasmo
(D) Silepse

27. (AGIRH - 2018 - Câmara de Areias - SP - Assisten-
te Administrativo) Complete corretamente:

No tocante _____ cidade ______ que nos propuse-
mos _____ dois meses, nada foi possível fazer.

(A) àquela – a – a
(B) àquela – à – há
(C) aquela – à – à
(D) àquela – a – há

28. (AGIRH - 2018 - Câmara de Areias - SP - Assis-
tente Administrativo) Assinale a alternativa incorreta 
segundo o padrão de norma culta:

(A) Maria e Paula saíram sós.
(B) Perdemos bastantes chances de conquistarmos o 

prêmio
(C) Após o sinal, é proibido saída.
(D) Segue anexo os exames solicitados

29. (AGIRH - 2018 - Câmara de Areias - SP - Assisten-
te Administrativo) Assinale a alternativa correta:

(A) Ele chegou em casa irritado.
(B) Somos em quarenta nesta classe.
(C) Simpatize-me com ela.
(D) Ele reside em Areias

30. (AGIRH - 2018 - Câmara de Areias - SP - Assis-
tente Administrativo) Identifique a alternativa que con-
tenha palavras formadas exclusivamente por derivação 
sufixal:
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