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Prova Comentada Prefeitura do Recife  

Enfermeiro 30h Plantonista - SUS 
 

1. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) Considerando o contexto histórico da Saúde no Brasil, preencha 
a lacuna e assinale a alternativa correta. Com regulamentação através da Lei Elói Chaves, o/as 
_____________________ concedia benefícios pecuniários, nas modalidades de aposentadorias e 
pensões, bem como na prestação de serviços do tipo de consultas médicas e fornecimento de 
medicamentos, se constitui(ram) em embrião do Seguro Social, correspondendo ao primeiro período da 
história da Previdência brasileira. 

a) Sistema Médico Previdenciário (SIMP). 

b) Sistema Nacional de Previdência Social (SINPAS). 

c) Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps). 

d) Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 

e) Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 

 

2. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) A Constituição Federal de 1988 é um marco histórico da 
proteção constitucional à saúde, de modo que, antes da sua promulgação, os serviços e ações de saúde 
eram destinados apenas a alguns grupos. Nesse sentido, os artigos 198 e 200 tratam, respectivamente,  

a) das diretrizes das ações e serviços públicos de saúde e competências do sistema único de saúde. 

b) do fundo nacional de saúde e das diretrizes organizativas do sistema único de saúde.  

c) da regionalização do sistema único de saúde e do financiamento das ações de saúde. 

d) do planejamento da gestão descentralizada do sistema único de saúde e da hierarquização. 

e) das políticas públicas de saúde e da participação da iniciativa privada no sistema único de saúde. 

 

3. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) De acordo com o que consta no Decreto Presidencial n° 
7.508/11, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

(  ) A RENAME representa o conjunto de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde 
oferecidos pelo SUS à população, para atender à integralidade da assistência à saúde. 

(  ) O Pacto pela Saúde traduz os acordos de colaboração entre os entes federativos para a organização da 
rede interfederativa de atenção à saúde, em cada região de saúde. 

(  ) Uma das principais atribuições das comissões intergestores regionais é efetivar o planejamento 
regional de acordo com o Plano de Saúde de cada ente federado, aprovado no respectivo Conselho de 
Saúde. 

(   ) O Decreto n° 7.508/11 regulamenta a Lei Orgânica da Saúde (Lei n° 8.080/90). 

a) F – V – F – F.    b) V – F – F – V.   c) V – V – F – V.     d) F – F – V – V.    e) V – F – V – F. 
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4. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. No que diz 
respeito ao planejamento em saúde que consta no decreto n° 7.508/11, em âmbito Estadual, deve ser 
realizado de maneira ____________________________, a partir das necessidades dos 
___________________, considerando o estabelecimento de metas de saúde. 

a) centralizada / polos assistenciais. 

b) hierarquizada / gestores. 

c) regionalizada / municípios. 

d) normatizada / conselhos. 

e) sistematizada / prestadores de serviço. 

 

5. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) A 14ª Conferência de Saúde do Recife foi a etapa municipal da 
16ª Conferência Nacional de Saúde. Foi realizada pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) do Recife em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e teve como tema central de debate 

a) SUS na seguridade social – Política pública, patrimônio do povo brasileiro. 

b) Saúde, Cidadania e Políticas Públicas. 

c) Humanização em Saúde: manutenção da universalidade como princípio fundamental do Sistema Único 
de Saúde. 

d) Democracia e saúde: Saúde como direito e consolidação e financiamento do Sistema Único de Saúde. 

e) Saúde para Todos: a reformulação da política nacional de saúde. 

 

6. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) é 
alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam 
da lista nacional de doenças de notificação compulsória. Esse sistema tem como uma de suas atribuições 

a) observar a taxa de incidência e prevalência de agravos transmissíveis. 

b) mensurar os índices de internação hospitalar por causas específicas. 

c) fornecer informações para análise do perfil da morbidade da população. 

d) aferir o índice de mortalidade por doenças de interesse em saúde pública. 

e) categorizar por idade, sexo e escolaridade o acometimento de doenças endêmicas apenas em regiões 
remotas do país. 

 

7. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A estrutura operacional das Redes de Atenção à Saúde compõe-
se de elementos. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta corretamente alguns desses 
elementos. 

a) Área de abrangência, transporte sanitário, conselhos locais. 

b) Comissão intergestores, modelo de atenção e sistemas logísticos. 

c) Assistência farmacêutica, conselhos de saúde, unidades básicas. 

d) Acesso regulado, núcleos de apoio à saúde da família, equipes de saúde da família. 

e) Governança, sistemas logísticos, centro de comunicação (Atenção Primária em Saúde). 
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8. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Um dos elementos fundamentais das Redes de Atenção à Saúde 
(RASs) é o Modelo de Atenção à Saúde. O enfrentamento da organização do sistema de atenção à saúde, 
para responder às necessidades colocadas pelas condições agudas e pelos eventos agudos das condições 
crônicas, implica, na perspectiva das RASs, a construção de uma linguagem que permeie todo o sistema, 
estabelecendo o melhor local para a resposta a uma determinada situação. Para isso, um modelo que tem 
sido amplamente utilizado é o sistema 

a) Dahlgren.    b) Whitehead.    c) Mafra.    d) Manchester.   e) Denver. 
 

9. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, 
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

( ) Foi instituída pela Portaria nº 996 de 13 de março de 2019. 

( ) Exclui os temas racismo e Saúde da População Negra nos processos de formação e educação 
permanente dos trabalhadores da saúde. 

( ) Ao gestor municipal, cabe o apoio aos processos de educação popular em saúde pertinentes às ações 
de promoção da saúde integral da população negra. 

( ) Determina a quantidade de recursos financeiros provenientes de estados e municípios destinados a 
subsidiar a educação e a saúde de populações quilombolas. 

a) F – F – V – F.     b) V – V – V – V.   c) F – V – F – V.    d) F – F – V – V.    e) V – V – F – F. 
 

Prova Comentada Prefeitura do Recife 

Enfermeiro 30h Diarista - SUS 
 

1. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) Na década de 70, foram estabelecidos, por Leavell & Clark 
(1976), três níveis de prevenção que inter-relacionam atividade médica e saúde pública, sendo que a 
prevenção de doenças compreende três categorias: manutenção de baixo risco, redução de risco e 
detecção precoce. Nesse sentido, a redução de risco pode ser identificada como 

a) modo de assegurar que as pessoas de baixo risco para problemas de saúde permaneçam nessa 
condição. 

b) maneiras de controlar ou diminuir a prevalência da doença. 

c) políticas públicas que encontrem meios de evitar doenças. 

d) estímulo à conscientização dos sinais precoces de problemas de saúde. 

e) rastreamento de pessoas sob risco, de modo a detectar um problema de saúde em sua fase inicial. 
 

2. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. O 
movimento da Reforma Sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura, no início da década de 
1970, referindo-se ao conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações 
necessárias na área da saúde. Esse processo teve como marco institucional a ____________________ 
realizada em 1986. As propostas da Reforma Sanitária resultaram, finalmente, na universalidade do 
direito à saúde, oficializada com a _____________________ e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

a) Conferência de Alma Ata / Lei n° 8080/90. 

b) Conferência de Alma Ata / Constituição Federal de 1988. 
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c) 8° Conferência Nacional de Saúde / Constituição Federal de 1988. 

d) 6° Conferência Nacional de Saúde / Lei n° 8142/90. 

e) 12° Conferência Nacional de Saúde / Lei n° 8080/90. 

 

3. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) Em referência ao artigo 198, disposto na Constituição Federal 
de 1988, é correto afirmar que 

a) descreve que as ações e os serviços públicos de saúde devem ser organizados com base nas diretrizes 
de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. 

b) assegura o arcabouço legal do SUS, sustentado no princípio da universalidade, descrita no texto como: 
saúde como direito de todos e dever do Estado. 

c) discorre sobre as atribuições legais do Sistema Único de Saúde (SUS), enfatizando seu papel no controle 
e na fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

d) permite que as instituições privadas participem de forma complementar do SUS, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio.  

e) estabelece as normas para programação pactuada e integrada, visando à otimização dos recursos 
provenientes do fundo nacional de saúde. 

 

4. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) Uma das Leis Orgânicas de Saúde, a n° 8142 de 1990, trata da 
participação da comunidade na gestão do SUS e das transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde. Sobre essa Lei, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. 

(   ) Os Municípios e o Distrito Federal deverão aplicar anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, 
no mínimo, 12% (doze por cento) da sua arrecadação de impostos. 

(  ) Determina que o Conselho Estadual de Saúde é a unidade orçamentária e gestora dos recursos 
destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos repassados diretamente às 
unidades vinculadas ao Ministério da Saúde. 

(    ) Relata que as instâncias colegiadas do SUS compreendem os Conselhos e as Conferências de Saúde.  

(   ) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais 
de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde. 

a) V – V – V – V.   b) F – V – F – V.   c) V – F – V – F.   d) F – F – V – V.   e) V – V – F – F. 

 

5. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) O capítulo III do Decreto 7508/11, que trata do planejamento 
em saúde, afirma que o planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de 
políticas para a iniciativa privada. Nesse contexto, o texto aborda um instrumento que deve ser utilizado 
na identificação das necessidades de saúde, orientando o planejamento integrado dos entes federativos 
e contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde. Esse instrumento é o  

a) planejamento normativo.      b) plano de estratégia de desenvolvimento em saúde. 

c) mapa de saúde.                        d) genograma. 

e) consórcio de saúde. 
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6. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) O acordo de colaboração entre os entes federativos para a 
organização da rede interfederativa de atenção à saúde deverá ser firmado por meio de Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP). Sobre o COAP, assinale a alternativa correta. 

a) O COAP deve resultar da integração dos relatórios de despesas com saúde dos entes federativos na 
Rede de Atenção à Saúde, tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pelos gestores locais de 
saúde. 

b) Embora o COAP tenha avançado em inúmeras questões relacionadas à gestão do SUS, falha ao deixar 
de considerar a humanização do atendimento do usuário como fator importante no estabelecimento das 
metas de saúde. 

c) O controle e a fiscalização do COAP serão feitos por meio de avaliação externa contratada pelos 
gestores municipais. 

d) Uma das disposições essenciais do COAP é a identificação das necessidades de saúde locais e regionais. 

e) Delimita o conjunto de municípios, entre os quais há um município-sede, habilitado em Gestão Plena 
do Sistema Municipal ou em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada. 

 

7. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) As relações entre determinantes sociais e saúde consistem em 
estabelecer uma hierarquia de determinações entre fatores mais distais e mais proximais relacionados 
diretamente ao modo de vida, sendo distintos os fatores que afetam a situação de saúde de grupos e de 
pessoas. A análise dos determinantes sociais de saúde permite intervenções no sentido de ampliar 
políticas públicas que possam reduzir as iniquidades, desigualdades consideradas injustas e avançar para 
políticas de saúde no sentido da 

a) transparência.    b) meritocracia.     c) vigilância epidemiológica.   d) igualdade.   e) equidade. 
 

8. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) Existem algumas características diferenciais descritas dos 
sistemas fragmentados e das Redes de Atenção à Saúde (RAS). No que diz respeito à forma de 
organização/forma de ação do sistema, são características da RAS: 

a) poliarquia/proativa e contínua. 

b) hierarquia/reativa e episódica. 

c) hierarquia/promocional e preventiva. 

d) polissemia/reativa e episódica. 

e) transversalidade/curativa e reabilitadora. 
 

9. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) As Redes de Atenção à Saúde “são arranjos organizativos de 
ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas 
de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (BRASIL, 2010). Assim, 
um dos elementos fundamentais das RASs é: 

a) o sistema de acesso regulado. 

b) a população. 

c) a estrutura de intervenção. 

d) a intervenção focada. 

e) o modelo intervencionista. 
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10. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) Sobre a proposta do acolhimento, articulada com outras 
propostas de mudança no processo de trabalho e gestão dos serviços, é correto afirmar que 

a) é preciso restringir o conceito de acolhimento ao problema da recepção da “demanda espontânea”. 

b) o acolhimento deve contar com um espaço ou um local apropriado para atenção ao usuário. 

c) objetivo principal é o repasse do problema, tendo como foco a doença e não o sujeito e suas 
necessidades. 

d) deve-se traduzir especialmente em recepção administrativa e ambiente confortável. 

e) é um dos recursos importantes para a humanização dos serviços de saúde. 

 

11. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) Entre 2007 e 2017, ocorreram 121.739 óbitos de residentes 
em Recife, com média de 11.072 mortes por ano, sendo que o Sistema de Informação utilizado para a 
obtenção regular de dados sobre mortalidade é o 

a) SIM. 

b) SIO. 

c) SINAM. 

d) SIAM. 

e) SISOB. 

 

12. (Prefeitura do Recife - PE/AOCP/2020) Compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço 
de saúde os resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes 
da prestação do serviço de saúde, bem como notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os 
eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde são competências do(a): 

a) centro de educação permanente em saúde. 

b) núcleo de segurança do paciente. 

c) comissão de investigação em saúde. 

d) núcleo de tecnologias aplicadas à saúde. 

e) centro de informação em saúde. 
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Prova Comentada – Parte 1 

Prefeitura de João Pessoa - PB 
 

Texto I 

BITCOIN – Uma moeda simples que está criando milionários pelo mundo. O Bitcoin, uma criptomoeda, 

tem ficado cada vez mais popular. É crescente o número de pessoas que querem saber como investir na 

moeda digital, se bitcoin é segur o e se é um bom investimento. Muitos países olham para a moeda com 

interesse. O Japão já reconhece o bitcoin como forma de pagamento em diversos estabelecimentos, 

alguns países da África e Europa Oriental lideram as pesquisas sobre a criptomoeda. Há banco mundial 

que aceita depósitos em bitcoin e não faltam casos de pessoas que enriqueceram com o bitcoin. Um deles 

é Erik Finman, um dos primeiros a investir na moeda. Hoje, Erik tem 403 bitcoins a preços atuais perto de 

4.400 dólares, o que lhe confere a fortuna de 1,8 milhões de dólares, aproximadamente 5,7 milhões de 

reais. Nada mal para um garoto de 18 anos. 

Erik fez a primeira compra em 2011, quando adquiriu 83 moedas pelo valor de 12 dólares cada uma. Com 

a valorização, em 2013, o rapaz já tinha acumulado 100 mil dólare s. E se você tivesse feito o mesmo? 

Naquela época, o dólar estava bem mais barato no Brasil, fechou 2011 na casa dos R$1,85. Você teria 

investido R$ 1.842,60 para comprar as 83 moedas. Se tivesse simplesmente feito isso e não comprado 

mais nenhum bitcoin, você teria hoje mais de R$1.100.000,00. (...) O que é Bitcoin? O bitcoin é uma moeda 

digital usada para transações comerciais. Com ela, compram-se produtos ou serviços, assim como 

fazemos com o real, o dólar, o euro ou qualquer outro dinheiro. 

A grande diferença é que ela não existe fisicamente, não é uma nota com o rosto de um presidente ou 

um animal da nossa fauna. O bitcoin é um código, foi criado pelo misterioso Satoshi Nakamoto, que alega 

ser um japonês que já ultrapassou os 40 anos. A criptomoeda é descentralizada, ou seja, não existe um 

servidor único ou local físico onde são criadas todas as moedas. Dessa forma, qualquer um pode acessar 

a rede de computadores e minerar um bitcoin.  

Texto adaptado de http://blog.procureacherevista.com.br/bitcoin-a-moeda-que-esta-criando-milionarios-pelo-mundo/. 

Texto II 

 

Fonte: https://vidadeprogramador.com.br/2017/12/29/loucura-esse-bitcoin-ne/ 
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1. (Prefeitura de João Pessoa - PB/AOCP/2018) Considere os Textos I e II e assinale a alternativa correta 
sobre o que se afirma.  

a) Os textos tratam da atual situação econômica mundial, especificamente sobre a valorização da moeda 
virtual bitcoin.  

b) Os textos tratam da importância de serem feitos investimentos em bitcoins no momento correto. O 
Texto I indica que 2011 foi o melhor ano para isso, como fez Erik Finman. O Texto II também sinaliza que 
“uns anos” atrás foi a melhor época para tal investimento, como aponta o primeiro quadrinho.  

c) O bitcoin não é uma moeda física; no entanto, já está substituindo o real, o dólar e o euro em transações 
comerciais. 

d) É possível qualquer pessoa investir em bitcoins por meio de acesso à rede de computador. No segundo 
quadrinho, o programador entendeu que o assunto entre os outros dois personagens era sobre esse 
investimento 

2. (Prefeitura de João Pessoa - PB/AOCP/2018) Assinale a alternativa correta sobre o predomínio da 
tipologia textual em cada texto. 

a) Os dois textos são constituídos de diálogo. Isso se percebe no Texto I por meio do uso da 2ª pessoa 
(pronome você). No Texto II, há trocas de turno entre os interlocutores, indicadas nas imagens.  

b) A tipologia que predomina no Texto II é a expositiva, uma vez que a maior fala está no primeiro 
quadrinho, onde o personagem expressa um desejo.  

c) A tipologia predominante no Texto I é a narrativa, pois, como sugere o título – BITCOIN – Uma moeda 
simples que está criando milionários pelo mundo –, o texto relata a história do milionário Erik Finman.  

d) A tipologia predominante no Texto I é a expositiva, pois o autor explana várias informações sobre 
bitcoins. 

3. (Prefeitura de João Pessoa - PB/AOCP/2018) Existe entre os Textos I e II uma variação na linguagem, 
variação linguística. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.  

a) Existe uma diferença de formalidade entre os textos. No caso, a variação se deu em função do contexto 
comunicativo, é, portanto, denominada variação diafásica.  

b) Com o passar do tempo, a linguagem muda, sofre transformações. No caso, a variação regional é visível 
no Texto II, em que os personagens utilizam redução de palavras, gíria e outros fenômenos que passaram 
a acontecer na atualidade, como o uso do “a gente” no lugar do pronome “nós” 

c) No Texto II, como no Texto I, predominam as características típicas de língua falada (cara, ia voltar, né, 
a gente, tá, pior...). Apesar de serem gêneros textuais diferentes, não existe a variação diamésica.  

d) A variação entre os textos é regional, ou seja, diatópica. A variação linguística utilizada no Texto II é 
típica da região sul do Brasil. 

4. (Pref. de João Pessoa - PB/AOCP/2018) O termo em destaque em “É crescente o número de pessoas 
que querem saber como investir na moeda digital, se bitcoin é seguro e se é um bom investimento” NÃO 
exerce a mesma função do termo em destaque na alternativa:  
a) “Há banco mundial que aceita depósitos em bitcoin.”  
b) “E não faltam casos de pessoas que enriqueceram com o bitcoin.”  
c) “A grande diferença é que ela não existe fisicamente, não é uma nota com o rosto de um presidente ou 
um animal da nossa fauna.”  
d) “Ele foi criado pelo misterioso Satoshi Nakamoto, que alega ser um japonês que já ultrapassou os 40 
anos.” 
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5. (Prefeitura de João Pessoa - PB/AOCP/2018) Em “É crescente o número de pessoas que querem saber 
como investir na moeda digital, se bitcoin é seguro e se é um bom investimento.”, considere os termos 
em destaque e assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.  

a) Em “se bitcoin é seguro”, o termo em destaque encontra-se em posição inadequada, ou seja, deveria 
se apresentar logo após ao termo bitcoin.  

b) Em “se bitcoin é seguro”, o termo em destaque indica índice de indeterminação do sujeito.  

c) Os termos em destaque exercem a mesma função no excerto apresentado.  

d) Em “se é um bom investimento”, o termo em destaque exerce função de pronome apassivador. 

6. (Prefeitura de João Pessoa - PB/AOCP/2018) Assinale a alternativa em que o advérbio em destaque 
não incide sobre outro advérbio ou sobre um termo próximo de outra classe gramatical e tem, portanto, 
maior mobilidade na sentença.  

a) O Bitcoin, uma criptomoeda, tem ficado cada vez mais popular.  

b) Se tivesse simplesmente, feito isso e não comprado mais nenhum bitcoin, você teria hoje mais de 
R$1.100.000,00.  

c) Hoje, Erik tem 403 bitcoins a preços atuais perto de 4.400 dólares.  

d) E não faltam casos de pessoas que enriqueceram com o bitcoin. 

7. (Prefeitura de João Pessoa - PB/AOCP/2018) A oração subordinada adverbial em destaque em “Se 
tivesse simplesmente feito isso e não comprado mais nenhum bitcoin, você teria hoje mais de 
R$1.100.000,00.” estabelece com a oração principal relação de  

a) tempo.    b) causa.   c) condição.    d) concessão. 

8. (Prefeitura de João Pessoa - PB/AOCP/2018) Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). I. No fragmento “O Bitcoin, uma criptomoeda, tem ficado cada vez mais popular. ”, as 
vírgulas se justificam por isolarem o aposto. II. Em “Ele foi criado pelo misterioso Satoshi Nakamoto, que 
alega ser um japonês que já ultrapassou os 40 anos. ”, a vírgula restringe o antecedente. III. Em casos 
como no excerto “Naquela época, o dólar estava bem mais barato no Brasil...”, a vírgula se justifica por 
separar adjunto adverbial de tempo.  

a) Apenas I.    b) Apenas I e III.   c) Apenas II e III.   d) I, II e III. 

9. (Prefeitura  de João Pessoa - PB/AOCP/2018) Assinale a alternativa em que as duas palavras recebem 
acento gráfico devido à mesma regra de acentuação.  

a) Milionários/países.     b) África/código.    c) Depósitos/dólar.    d) Japonês/já. 

10. (Prefeitura  de João Pessoa - PB/AOCP/2018) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
apresentam dígrafos.  

a) Crescente – investir – interesse.  

b) Estabelecimento – naquela – misterioso.  

c) Dinheiro – criada – naquela.  

d) Crescente – estabelecimento – misterioso. 
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Prova Comentada – Parte 2  

Prefeitura de João Pessoa - PB 
Texto I 

Para diminuir consumo, associação em Paris ensina a consertar objetos Por Taíssa Stivanin Pouco a pouco, 
a sala situada no liceu parisiense Lazare Ponticelli, no 13° distrito da capital, vai ficando lotada. Nas mesas, 
aspiradores, computadores e ferros de passar quebrados acompanhados de seus donos aguardam uma 
“consulta” com um dos voluntários da associação Repair Café. Os voluntários são, na maior parte, 
engenheiros, que ajudam as pessoas a consertarem, ou melhor, darem uma “nova vida” a seus objetos. 
O conceito nasceu na Holanda e chegou em Paris em 2013. Hoje existem projetos similares na Bélgica e 
nos EUA. 

Nessa tarde ensolarada de quarta-feira, cerca de 20 especialistas em eletrônica estão à disposição do 
público. “A fundadora do Repair Café na Holanda queria que as pessoas se reapropriassem de um 
conhecimento prático que existia há 50 anos e desapareceu. O público tem vontade de voltar a ter essa 
autonomia”, explica Stéphane Gauchon, representante da associação em Paris. Um dos objetivos da 
associação é também a luta contra a chamada obsolescência programada. O conceito refere-se a produtos 
lançados no mercado com um prazo de vida propositadamente curto. Dessa forma, vão quebrar mais 
rápido e estimular o consumidor a comprar novamente, o que gera mais lucros para as empresas mas 
também mais lixo eletrônico no meioambiente. 

"O Repair Café foi criado por cidadãos que identificaram um problema, o de jogar muita coisa fora e o dos 
objetos que quebram rapidamente. Não há iniciativas na esfera política ou uma legislação a respeito”, diz 
Stéphane Gouchon. Segundo ele, essa é uma tendência europeia: os cidadãos percebem que, agindo 
coletivamente, podem lutar contra comportamentos nocivos para o meio-ambiente e para a própria 
população. Compartilhar, aprender e também diminuir o consumo. Esses são alguns dos vários objetivos 
da associação que inspiraram Chantal, que depois de frequentar os ateliês também se tornou voluntária. 
“É uma pena jogar as coisas fora se elas podem ser consertadas”, observa. “Prefiro tentar arrumar. Já que 
está quebrado mesmo, não perco nada tentando. O objetivo é consumir de maneira mais inteligente. Se 
todo mundo fizer isso, podemos obter mudanças”.  

Adaptado de https://www.cartacapital.com.br/internacional/para-diminuir-consumo-associacao-em-paris-ensina-aconsertar-
objetos Acesso em 10/02/2018. 

1. (Prefeitura  de João Pessoa - PB/AOCP/2020) De acordo com o Texto I, é correto afirmar que  

a) o texto sugere que houve uma época em que as pessoas não descartavam os produtos com tanta 
facilidade, pois tinham o hábito de tentar repará-los antes.  

b) a criação da associação Repair Café foi realizada a partir de uma parceria estabelecida entre governo e 
empresas privadas.  

c) os voluntários devem ser habilitados em engenharia ou eletrônica para serem contratados para 
trabalhar no Repair Café.  

d) a associação Repair Café revela uma preocupação em atingir pessoas consumistas e em lutar contra 
empresas que produzem produtos com prazo de validade curto. 

2. (Prefeitura de João Pessoa - PB/AOCP/2020) Assinale a alternativa em que as palavras sejam 
classificadas, respectivamente, como oxítonas e paroxítonas.  

a) Consumo – mudanças.    b) Compartilhar – aprender.  

c) Passar – inteligente.        d) Voluntários – consumir. 
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3. (Prefeitura  de João Pessoa - PB/AOCP/2020) Assinale a alternativa cuja palavra seja formada por 
parassíntese.  

a) Coletivamente.  

b) Ensolarada.  

c) Reapropriassem. 

d) Aspiradores. 

4. (Prefeitura  de João Pessoa - PB/AOCP/2020) Em “‘A fundadora do Repair Café na Holanda queria que 
as pessoas se reapropriassem de um conhecimento prático que existia há 50 anos e desapareceu. O 
público tem vontade de voltar a ter essa autonomia, explica Stéphane Gauchon, representante da 
associação em Paris. ’”, há ênfase em qual elemento da comunicação?  

a) Receptor.  

b) Referente.  

c) Código.  

d) Canal. 

5. (Prefeitura  de João Pessoa - PB/AOCP/2020) No período “Para diminuir consumo, associação em Paris 
ensina a consertar objetos”, a oração em destaque classifica-se como  

a) subordinada adverbial final.  

b) coordenada explicativa.  

c) subordinada substantiva objetiva indireta.  

d) coordenada adverbial consecutiva. 

6. (Prefeitura  de João Pessoa - PB/AOCP/2020) Assinale a alternativa em que o sujeito da oração esteja 
corretamente classificado e destacado, quando explicitado na oração.  

a) “Hoje existem projetos similares na Bélgica e nos EUA. ” – Oração sem sujeito.  

b) “Nas mesas, aspiradores, computadores e ferros de passar quebrados acompanhados de seus donos 
aguardam uma “consulta” com um dos voluntários da associação Repair Café. ” – Sujeito composto.  

c) “Não há iniciativas na esfera política ou uma legislação a respeito”, diz Stéphane Gouchon. ” – Sujeito 
simples.  

d) “Prefiro tentar arrumar. ” – Sujeito oculto. 

7. (Prefeitura  de João Pessoa - PB/AOCP/2020) Com relação aos aspectos linguísticos do Texto I, 
assinale a alternativa correta.  

a) No primeiro parágrafo, as aspas duplas estão sendo utilizadas para o locutor atribuir o discurso a outra 
pessoa, gerando um efeito de credibilidade ao texto.  

b) Em “Nessa tarde ensolarada de quarta-feira, cerca de 20 especialistas em eletrônica estão à disposição 
do público. ”, a crase ocorreu para atender à regência do substantivo “disposição”.  

c) Em “Compartilhar, aprender e também diminuir o consumo. Esses são alguns dos vários objetivos da 
associação que inspiraram Chantal. ”, o pronome em destaque está sendo utilizado com função catafórica. 

d) Em “Se todo mundo fizer isso, podemos obter mudanças. ”, a vírgula é obrigatória, pois está separando 
uma oração adverbial anteposta à oração principal. 
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Texto II 

 

8. (Prefeitura  de João Pessoa - PB/AOCP/2020) Na fala de Mafalda “Fico revoltada em ter que trocar 
uma coisa que ainda me serve”, o termo em destaque classifica-se como  

a) partícula expletiva.   

c) pronome relativo.  

b) conjunção explicativa.   

d) preposição. 

9. (Prefeitura  de João Pessoa - PB/AOCP/2020) Assinale a alternativa em cuja palavra a formação do 
plural ocorra apenas com o acréscimo do sufixo '-s'.  

a) Disposição.         

b) Cidadão.           

c) Legislação.           

d) Associação. 

10. (Prefeitura  de João Pessoa - PB/AOCP/2020) Assinale a alternativa correta sobre o que se afirma a 
respeito dos Textos I e II.  

a) O Texto I e o Texto II são divergentes entre si, pois um aborda o desperdício de bens materiais e o outro 
de bens pessoais.  

b) Tanto o Texto I quanto o Texto II suscitam o leitor a refletir sobre a questão do desperdício em 
sociedade.  

c) A atitude de Mafalda, ao questionar a perda de um dente de leite (Texto II), vai ao encontro da postura 
de Chantal (Texto I), ao defender o consumo consciente, por meio do conserto de objetos.  

d) Mafalda compara a troca de dentes de leite à obsolescência programada, pois esses dentes caem 
mesmo estando em boas condições. 

 

 


