REVISÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA EBSERH 2022 - IBFC
Prova Comentada
(EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020)
Leia com atenção os dois textos a seguir para responder às questões de 1 a 6.
[Texto 1]
Trecho do artigo Trabalho e Existência produzido pelo Sesc São Paulo.
As atividades humanas designadas como trabalho, para além de seu caráter utilitário, também são
responsáveis por construir identidades. Uma vez que organizam o tempo, determinam as relações entre
os indivíduos e configuram sua autorrepresentação, torna-se compreensível que nos entendamos em
função das atividades laborais que exercemos.
Catálogo impresso Publicação Sesc SP - Nós, criação, trabalho e cidadania. Novembro de 2019.

[Texto 2]

Fonte: https://miro.medium.com/max/1428/1*KnVD0- e3SVhEsygcJ6L-mg.jpeg

1. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Sobre a interpretação dos textos, analise as afirmativas abaixo.
I. Os dois textos pactuam do mesmo ponto de vista sobre o trabalho.
II. Os dois textos lidos em sequência geram uma relação de descontinuidade na compreensão de trabalho.
III. Os dois textos lidos em sequência geram uma relação de contiguidade na compreensão de trabalho.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas a afirmativa III está correta.
2. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Sobre a interpretação dos textos, assinale a alternativa correta.
a) O [texto 1] é uma sequência tipológica injuntiva enquanto a tirinha [texto 2] representa uma sequência
tipológica narrativa.
b) Por ambos os textos terem como função “vender” uma ideia sobre trabalho, eles podem ser
considerados sequências tipológicas propagandísticas.
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c) O [texto 1] apresenta uma sequência explicativa sobre uma ideia de trabalho, enquanto a tirinha [texto
2] apresenta uma menção denotativa sobre trabalho por meio da dúvida do personagem.
d) A tirinha [texto 2] faz uso da fala de personagens que mesmo representando o público infantil promove
uma reflexão profunda sobre o trabalho na vida adulta.
e) O [texto 1] por ser ficcional promove um olhar romantizado e errôneo da concepção de trabalho.
3. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Quanto à principal distinção de ponto de vista dos dois textos,
assinale a alternativa correta.
a) Enquanto o primeiro texto apresenta uma sequência de descrições sobre o trabalho e a constituição
identitária dos sujeitos, a dúvida do personagem da tirinha denuncia uma percepção de trabalho que
rouba a vida de quem o realiza.
b) Eles se distinguem por serem aleatórios na apresentação propositiva confundindo o leitor sobre o foco
pretendido por eles enquanto tema.
c) A tese que sustenta o [texto 1] fundamenta-se no senso comum sobre o trabalho, enquanto a tese da
tirinha está assentada em pesquisas e estatísticas brasileiras.
d) O sentido de contradição entre os textos pode ser pensado pelo primeiro quadrinho ser uma afirmação
e o segundo quadrinho uma interrogação.
e) Os textos se diferem enquanto estrutura por mais que os argumentos e o ponto de vista de ambos
coincidam.
4. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Assinale a alternativa que indica o sentido correto do emprego do
termo “para” no trecho: “Trabalhar para ganhar a vida”.
a) Conclusivo.
b) Finalidade.
c) Explicativo.
d) Concessivo.
e) Alternativo.
5. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Assinale a alternativa correta que contenha a expressão mais
condizente com a interpretação sobre trabalho proposta pelo [texto 1].
a) O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.
b) Deus ajuda quem cedo madruga.
c) Tempo é dinheiro.
d) Cabeça vazia, oficina do diabo.
e) O trabalho enobrece o homem.
6. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Analise as afirmativas abaixo em relação ao [texto 1] e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) No trecho “As atividades humanas designadas como trabalho, para além de seu caráter utilitário”, os
termos destacados são classificados como adjetivos.
( ) A palavra “também” é um advérbio de exclusão.
( ) No trecho “Uma vez que organizam o tempo”, o termo destacado funciona sintaticamente como
Objeto Direto.
( ) O trecho “que nos entendamos em função das atividades laborais.” É classificado sintaticamente como
Oração Subordinada Completiva Nominal.
( ) O trecho “que exercemos” é classificado sintaticamente como Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, F, V, V, V.
b) V, V, F, F, F.
c) F, F, V, F, F.
d) V, F, V, F, V.
e) V, F, F, V, V.
Leia com atenção a reportagem abaixo para responder às questões de 7 a 11.
Adaptado
A terceira edição da pesquisa Nossa Escola em (Re)Construção ouviu estudantes dos ensinos
fundamental e médio e mostrou que 64% deles “consideram importante” ter psicólogo na escola para
atendê-los.
Os jovens querem profissionais de psicologia na escola “tanto no apoio para lidar com
sentimentos, quanto para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”.
“Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles”,
destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores,
que também esteve à frente da pesquisa. A atuação permanente de psicólogos nas escolas está prevista
em projeto de lei (PL) aprovado pelo Congresso Nacional.
A pesquisa ouviu 258.680 estudantes, de 11 a 21 anos, de todo o Brasil. A maior participação na
pesquisa foi de estudantes da Região Sudeste (63,5%). A maioria passou a maior parte da vida escolar em
escolas públicas (93,4%), tinha de 15 a 17 anos (58%), é formada de meninas (52%) e se define de cor
parda (42%).
Fonte: https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/11/30/maioriaestudantes-psicologo-escolas.html

7. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) A partir da interpretação do texto acima, assinale a alternativa
correta.
a) Trata-se de uma reportagem baseada em estatísticas internacionais e que sustenta os argumentos
necessários para a aprovação do PL pelo Congresso Nacional.
b) A demanda dos estudantes por profissionais da educação se deve a uma necessidade tanto de saúde
emocional como de orientação vocacional.
c) Por tratar-se de uma pesquisa feita tanto com alunos do ensino fundamental como do ensino médio
nada podemos inferir sobre a necessidade de profissionais da saúde mental para aluno da primeira
infância.
d) O resultado da pesquisa sustenta-se, majoritariamente, na demanda de estudantes de escolas da rede
pública e dividi-se igualmente pela escuta de pessoas do sexo feminino e do sexo masculino.
e) Sabemos pelo texto que a pesquisa não ouviu estudantes da rede de ensino privado por compreender
que a maior necessidade por auxílio psíquico advém das pessoas que não podem pagar pelo ensino.
8. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as
lacunas do trecho a seguir, respeitando o sentido pretendido pelo texto e a Gramática Normativa da
Língua Portuguesa.
“_____ no apoio para lidar com sentimentos, ____ para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”.
a) Seje / seja.
d) Mas / mais.
b) Seja / como.
e) Mais / menos.
c) Quiça / seja.
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9. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Leia o trecho: ‘Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas
apoiem no desenho do futuro deles’, destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma que produz
conteúdos de apoio a educadores, que também esteve à frente da pesquisa.´ e assinale a alternativa
incorreta.
a) O verbo “haver” é impessoal.
b) A palavra “uma plataforma” é, morfologicamente, uma preposição.
c) A expressão “uma plataforma” é composta, respectivamente, por um artigo indefinido e um
substantivo.
d) Em “apoio a educadores”, a palavra “a” é uma preposição.
e) Em “que também esteve”, a palavra “que” é uma conjunção.
10. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) De acordo com as regras de concordância verbal e nominal, assinale
a alternativa correta.
a) As dificuldades socioemocionais representam problemas muito graves e presentes na vida de
adolescentes de vários níveis social.
b) A presença de profissionais da área de psicologia é uma reivindicação e direito dos jovens que, na rede
de ensino, tem necessidade de apoio psicológico.
c) A necessidade de auxílio psicológico, por meio da presença de profissionais da área de saúde mental
nas escolas, deve ser um fato observado pelas autoridades.
d) Os direitos devem ser cumpridos para que haja condições saudável de convivência entre os jovens na
idade escolar.
e) Os pais e responsáveis devem ficar atentos com quem os adolescentes convive no seu cotidiano.
11. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas
corretamente.
a) açaí, impár, música.
b) essêncialmente, caráter, neurônios.
c) necessário, projéto, específico.
d) despértam, até, médicos.
e) saúdam, privilégio, herói.
Leia com atenção a reportagem abaixo para responder às questões de 12 a 15.
Hospitalização de adolescentes por transtornos mentais aumenta e preocupa pediatras.
As internações hospitalares de adolescentes com idade de 10 a 14 anos motivadas por doenças
mentais e comportamentais aumentaram 107% nos últimos dez anos no Sistema Único de Saúde (SUS),
registrando quase 25 mil casos no período. Na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil
internações em uma década.
Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), elaborado com base em dados
do Ministério da Saúde, o aumento das hospitalizações - muitas delas motivadas por quadros graves de
transtorno de humor, estresse e outras doenças - pode estar relacionado a um aumento da incidência da
chamada doença do século XXI: a depressão. No entanto, os pediatras não descartam a possibilidade
também de maior procura pela assistência ou aperfeiçoamento das notificações.
Fonte: http://www.saudebrasilnet.com.br/noticias/hospitalizacao-deadolescentes-por-transtornos-mentais-aumenta-e-preocupa-pediatras
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12. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Sobre a interpretação do texto, assinale a alternativa incorreta.
a) De acordo com o texto, abre-se um novo campo de pesquisa para os pediatras que precisam fazer uma
nova formação para compreender esse novo fenômeno.
b) Segundo o levantamento apontado, transtorno de humor e estresse são alguns dos motivos das
hospitalizações de adolescentes.
c) Uma hipótese para o aumento do número de hospitalizações de adolescentes por transtornos mentais
pode ser a chamada doença do século XXI: a depressão.
d) Com base em dados do Ministério da Saúde, na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil
internações em uma década.
e) A pesquisa abrangeu adolescentes da faixa etária de 10 a 19 anos.
13. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os
sinônimos das palavras “motivadas” e “incidência” presentes no segundo parágrafo do texto.
a) causadas / coincidência.
b) resultadas / existência.
c) originadas / ocorrência.
d) esperadas / concorrência.
e) animadas / abstinência.
14. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Assinale a alternativa em que, de acordo com as regras de
pontuação, o título do texto está corretamente reescrito.
a) O aumento, de hospitalização, de adolescentes por transtornos mentais preocupa pediatras.
b) A hospitalização, por transtornos mentais de adolescentes preocupa, pediatras.
c) O aumento de adolescentes hospitalizados por transtornos mentais, preocupa pediatras.
d) Por transtornos mentais, hospitalização de, adolescentes, preocupa pediatras.
e) O aumento da hospitalização, por transtornos mentais de adolescentes, preocupa pediatras.
15. (EBSERH/Enfermeiro/IBFC/2020) Assinale a alternativa em que o acento grave, indicador de crase, foi
usado corretamente.
a) Às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde embasam as conclusões do texto.
b) O texto é embasado segundo às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde.
c) O Ministério da Saúde embasou às informações fornecidas pelo texto.
d) Em relação às informações do texto, elas foram embasadas pelo Ministério da Saúde.
e) Às conclusões do texto foram embasadas de acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da
Saúde.
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Prova Comentada
(EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020)
Observe a tirinha abaixo, com as personagens Mafalda e Manolito, para responder às questões de 1 a
6.

Fonte: http://lounge.obviousmag.org/traz_mais_uma/manolito.jpg

1. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) A partir da interpretação da tirinha, analise as
afirmativas abaixo.
I. Compreende-se que as duas crianças, personagens da tirinha, são oriundas de uma escola particular
devido ao uso da palavra freguês no último quadrinho.
II. No pensamento de Manolito, um freguês é aquele que frequenta cotidianamente algum espaço,
mesmo que esse seja a escola.
III. Na lógica de Manolito, aluno e freguês podem ser sinônimos.
IV. Manolito não se conforma com a avaliação de “péssimo” por deixar claro o quanto foi aplicado e
estudioso na escola.
Assinale a alternativa correta.
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
e) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
2. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Assinale a alternativa correta sobre a interpretação da
repetição da palavra “péssimo” no primeiro quadrinho, podemos afirmar que ela expressa.
a) A indignação de Manolito.
b) O encantamento de Manolito.
c) O nervosismo de Mafalda.
d) A interrogação de Manolito.
e) A tirania da professora.
3. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Sobre a interpretação da fala de Manolito no último
quadrinho, assinale a alternativa incorreta.
a) É uma interrogação.
b) Demonstra a tristeza de Manolito em ser ignorado por Mafalda.
c) Somada a expressão facial da personagem demonstra um desgosto.
d) Inicia-se como uma conjunção, “mas”.
e) Usa o pronome impessoal “isto” que faz alusão a fala do primeiro quadrinho.
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4. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Em relação ao uso do acento grave, indicador de crase,
usado no segundo quadrinho, assinale a alternativa correta.
a) É usado pois a expressão “à escola” é um complemento nominal da palavra “dia”.
b) Caso a palavra “escola” fosse substituída pelo termo “instituto”, ele continuaria sendo usado.
c) A expressão “à escola” funciona como um Objeto Direto do verbo “ir”, obrigando o seu uso.
d) Se acrescentássemos “uma”, artigo indefinido feminino, antes do substantivo “escola”, ele continuaria
sendo utilizado.
e) Seu uso se justifica porque a expressão “à escola” é uma locução adverbial de núcleo feminino.
5. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Assinale a alternativa que indica corretamente o
sentido da palavra “se”, no terceiro quadrinho.
a) Adição.
b) Explicação.
c) Tempo.
d) Condição.
e) Oposição.
6. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F).
( ) A palavra “péssimo” é acentuada graficamente pela mesma razão que a palavra “ótimo”.
( ) A palavra “me”, no primeiro quadrinho, é classificada morfologicamente como um pronome pessoal.
( ) A expressão “a gente”, no segundo quadrinho, é sujeito do verbo “ir”, que está conjugado na terceira
pessoa do singular.
( ) A palavra “viesse” é um verbo conjugado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo.
( ) A palavra “freguês” recebe acento circunflexo pois é uma oxítona terminada em “e”.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, V, V, V.
b) V, F, V, F, V.
c) V, V, V, F, F.
d) F, F, F, V, V.
e) F, V, F, V, V.
Considerando a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, leia o texto abaixo para responder às
questões de 7 a 9.
Planos de saúde
A saúde dos usuários do SUS está na UTI e a ANS (Agência Nacional de Saúde), que controla o
índice anual do aumento dos planos de saúde particulares, tem contribuído com o caos. Nos últimos cinco
anos, os planos aumentaram 75%. Com o reajuste previsto de 2018, o acréscimo promete alcançar quase
100%, em relação a 2013. Os usuários dos planos particulares os têm abandonado for falta de recursos, e
assim aumentam as filas do SUS. Quem controla a ANS nas autorizações dos aumentos? Em que índices
ela se baseia?
http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/cidades/noticia/2018/05/opiniao -confira-as-cartas-dos-leitores-desta-quarta-feira-10352624.html
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7. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Sobre a interpretação do texto, assinale a alternativa
incorreta.
a) As perguntas feitas ao final do trecho funcionam como uma estratégia para chamar o leitor a refletir
sobre o assunto tratado.
b) Ao firmar que o SUS está na UTI o texto lança mão de uma comparação que nos faz pensar que o
Sistema Único de Saúde precisa de cuidados intensivos.
c) O texto sugere que os aumentos autorizados pela ANS são responsáveis pelo aumento das filas no SUS.
d) Por defender o SUS, o autor do texto critica o posicionamento da ANS em incentivar o crescimento dos
planos de saúde.
e) Há um abandono de usuários dos planos de saúde particulares por estes apresentarem falta de recursos
para arcar com os aumentos autorizados pela ANS.
8. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) De acordo com a leitura do texto, analise as afirmativas
abaixo.
I. O texto pode ser considerado, predominantemente, expositivo-argumentativo.
II. O primeiro período do texto é uma sequência narrativa, devido à progressão temporal sugerida pelos
tempos verbais empregados no trecho.
III. As duas perguntas finais do texto, por se dirigirem diretamente ao leitor, utilizando verbos no modo
imperativo, são consideradas sequências injuntivas.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas a afirmativa III está correta.
9. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F).
( ) O sujeito forma verbal “tem contribuído” é o termo “índice anual”.
( ) A palavra em destaque no trecho “Os usuários dos planos particulares os tem abandonado” é um
pronome que retoma semanticamente o termo “os usuários”.
( ) No trecho “Os usuários dos planos particulares os têm abandonado”, o sujeito do verbo “ter” é a
expressão “planos particulares”.
( ) O verbo “aumentar” no trecho “aumentam as filas do SUS” é classificado como Transitivo Direto.
( ) A palavra destacada no trecho “Em que índices ela se baseia?” é, morfologicamente, um pronome
relativo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F, F, F.
b) F, F, F, V, V.
c) F, F, V, V, F.
d) F, V, V, V, F.
e) V, F, V, F, V.
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10. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Em relação à concordância verbal e nominal, assinale
a alternativa correta.
a) Os especialistas, que virão amanhã aqui na empresa, tem total autonomia para fazer as alterações
necessárias no planejamento.
b) Nenhum dos presentes na reunião foi notificado pela direção, o que lhes garante excelente perspectivas
profissionais.
c) A partir das próximas semanas, os alunos poderão vir sem uniforme à escola, desde que tenha
autorização do responsável.
d) Aqui nessa escola, como comprovado nos últimos anos, todos os pais vêm às reuniões pedagógicas
marcadas pela coordenação.
e) Nessas eleições, seria bom que os candidatos que estão nos primeiros lugares das pesquisas
participasse do debate.
Leia com atenção o infográfico [Texto 1] e o trecho de reportagem [Texto 2] para responder às questões
de 11 a 14.
[Texto 1]

Fonte: http://www.morcegada.unir.br/wordpress/wpcontent/
uploads/2018/12/A%CC%81gua-comagroto%CC%81xico.jpg

[Texto 2]
Agrotóxico, veneno, defensivo? Entenda a disputa pelo nome desses produtos agrícolas
Projeto de lei pode banir o termo “agrotóxico”, mas seu criador diz que substituição por
“defensivos agrícolas” ou “fitossanitários” é tendenciosa.
Congresso Nacional deve decidir este ano se o nome “agrotóxico” será banido ou não do país. Caso
o Projeto de Lei (PL) 6.299/2002, conhecido pelos opositores como “Pacote do Veneno”, seja aprovado,
o termo será substituído nos documentos oficiais e nas embalagens dos produtos mandatoriamente por
“pesticida”, “defensivo agrícola” ou “defensivo fitossanitário”. Mas a palavra, de uso quase exclusivo por
aqui, tem um pai e criador – e ele é totalmente contra a mudança.
Alterar uma nomenclatura pode parecer apenas um pequeno detalhe entre as diversas alterações
propostas pelo projeto de lei, mas, para Adilson D. Paschoal, do Departamento de Entomologia e
Acarologia da Escola Superior de Agricultura Luiza de Queiroz (Esalq) da USP, esse é um ponto crucial. “É
um retrocesso inadmissível e tendencioso, visando ocultar a verdadeira natureza desses produtos, isto é,
sua natureza tóxica”, resume.
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11. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) 11) Sobre a interpretação dos textos, analise as
afirmativas abaixo.
I. O infográfico e a reportagem possuem opiniões contraditórias sobre o uso de agrotóxicos no Brasil.
II. O infográfico e a reportagem são complementares enquanto informativos sobre os agrotóxicos no
Brasil.
III. O infográfico e a reportagem não abordam sequer a mesma temática.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa III está correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas a afirmativa II está correta.
12. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Sobre a interpretação dos textos, assinale a
alternativa incorreta.
a) O infográfico organiza informações de modo a denunciar estatisticamente os danos causados pelo uso
de agrotóxicos.
b) A reportagem anuncia o perigo de se adotar uma nova nomenclatura para os agrotóxicos visto que essa
mudança pode maquiar os efeitos nocivos de seu uso.
c) As imagens do infográfico são meramente um adereço do texto não tendo efeito informativo algum
sobre o leitor.
d) Segundo a reportagem, há um projeto de lei que prevê a mudança de nomenclatura para
comercialização de agrotóxicos.
e) Há um ponto de vista defendido em ambos os textos que pretende sensibilizar o leitor de um problema
presente em nosso país.
13. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Assinale a alternativa que classifica, de acordo com a
morfologia, correta e respectivamente, as palavras destacadas no trecho a seguir: “A contaminação pode
ocorrer através da inalação e ingestão de alimento.
a) advérbio / conjunção / preposição.
b) preposição / preposição / preposição.
c) advérbio / preposição / conjunção.
d) preposição / conjunção / conjunção.
e) conjunção / conjunção / preposição.
14. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) Sobre o uso de aspas nas expressões: “agrotóxico”,
“Pacote do Veneno”, “pesticida”, “defensivo agrícola”, “defensivo fitossanitário”, assinale a alternativa
correta.
a) Destaca termos que não são próprios da Língua Portuguesa.
b) Destaca sempre expressões e substantivos compostos.
c) Marca sempre uma intenção irônica por parte do autor do texto.
d) No caso de “agrotóxicos”, “pesticida”, “defensivo agrícola” e “defensivo fitossanitário” pode ser
entendido como um grupo de palavras sinônimas que podem ser usadas sem qualquer diferenciação
significativa.
e) No caso de ”Pacote do Veneno” destaca uma nomeação informal para um grupo de políticos.
15. (EBSERH/Técnico em Enfermagem/IBFC/2020) De acordo com a regência verbal e nominal, analise o
trecho abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
Os valores _____ que o contador se referiu na reunião são compatíveis _____ investimentos feitos
pela empresa.
a) a / pelos. b) de / aos. c) por / com os. d) de / pelos. e) a / com os.
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Prova Comentada
(EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020)
Considerando a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, leia com atenção o texto abaixo para
responder às questões de 1 a 8.
O câncer de mama é o segundo mais comum no mundo. E os dados sobre essa doença são
contrastantes: enquanto ela é uma das principais causas de morte de mulheres, também é o tipo de
câncer com a maior taxa de cura. O que separa um resultado de outro é, naturalmente, o diagnóstico
precoce.
Hoje, o autoexame das mamas e a mamografia são prevenções efetivas, que buscam pequenos
nódulos indicativos do início do problema. Agora, porém, médicos querem tornar o diagnóstico mais
simples, prático e preciso: segundo um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Nottingham,
na Inglaterra, um exame de sangue poderia detectar um câncer de mama 5 anos antes de aparecerem os
sinais detectados pelos exames atuais.
A lógica do estudo foi não focar nas concentrações de células cancerígenas, que são justamente o
que causam o nódulo, mas sim nos antígenos produzidos por elas. Antígeno, vale lembrar, é toda
substância que desencadeia uma resposta imune do organismo, ativando nosso sistema de defesa.
A hipótese dos pesquisadores era a de que as células cancerígenas, desde quando são muito
poucas, já produzem proteínas que agem como antígenos. Detectar no sangue os anticorpos
desencadeados por esses antígenos seria uma forma mais prática de detectar o câncer de mama em
estágio inicial.
Para testar essa hipótese, a equipe coletou amostras de sangue de 90 pacientes recémdiagnosticados com câncer de mama e 90 amostras de pacientes sem o problema, para servir como grupo
de controle.
Fonte: https://super.abril.com.br/saude/cancer-de-mama-pode-serdetectado-por-exame-de-sangue-ate-5-anos-antes-de-sinais-aparecerem/

1. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) De acordo com a interpretação do texto, assinale a
alternativa correta.
a) A estratégia de iniciar o texto apresentando o câncer de mama como o segundo mais comum do mundo,
para logo em seguida apresentar o tipo de câncer mais comum do mundo, tem a intenção de informar e,
ao mesmo tempo, chocar o leitor.
b) Ao gerar curiosidade no leitor sobre qual é o tipo de câncer mais fatal na população mundial, o texto
expõe o contraste entre esses dois tipos de câncer.
c) O texto gera uma relação de proporção necessária: quanto maior a chance de cura da doença maior o
número de vítimas fatais.
d) O diagnóstico precoce separa o câncer de mama - segundo tipo de câncer mais comum no mundo - do
tipo de câncer mais comum no mundo.
e) Os antígenos produzidos pelo organismo poderiam, segundo um estudo, ser identificados por exames
de sangue, otimizando o diagnóstico do câncer em relação a outros exames existentes.
2. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) De acordo a com a leitura atenta do texto, leia as
afirmativas abaixo.
I. Os exames de mamografia e os autoexames de mama, apesar de serem efetivos na identificação dos
tumores cancerígenos, tendem a se tornar obsoletos com as novas técnicas propostas.
II. Agora, um exame sanguíneo já pode detectar, com certeza, o tumor 5 anos antes do tempo em que
seria detectado pelos exames atuais, tornando-os obsoletos.
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III. O cuidado do autor do texto em definir “Antígenos” deve-se ao fato de que é necessário explicar os
termos médicos, já que a publicação foi realizada para o público especializado em medicina.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas a afirmativa III está correta.
3. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Leia o trecho “Hoje, o autoexame das mamas e a
mamografia são prevenções efetivas, que buscam pequenos nódulos indicativos do início do problema”
e assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente os sinônimos dos trechos destacados.
a) ineficazes / subjuntivos.
b) inadequadas / indicadores.
c) eficientes / sintomáticos.
d) objetivas / eliminadores.
e) competentes / exterminadores.
4. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Leia as frases abaixo, reescritas a partir do texto
original, e, de acordo com as regras de pontuação, assinale a alternativa correta.
a) É bom lembrar, que os antígenos são as substâncias que provocam uma reação de defesa do nosso
organismo, funcionando como uma resposta imune.
b) Toda substância que gera reações de defesa, do organismo ativando-o, como resposta imune é
chamada de antígeno.
c) Toda substância que provoca reatividade do organismo, no sentido de ativar seu sistema de defesa
como forma de imunidade é chamada de antígeno.
d) As substâncias conhecidas como antígenos, são desencadeadas pelo organismo como forma imune de
autoproteção.
e) É bom lembrar que as substâncias que geram reações de defesa no nosso organismo, chamadas de
antígenos, têm importante função na imunidade do corpo.
5. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Leia o trecho a seguir: “A lógica do estudo foi não focar
nas concentrações de células cancerígenas, que são justamente o que causam o nódulo, mas sim nos
antígenos produzidos por elas”. Analise as afirmativas abaixo.
I. A expressão “nas concentrações de células cancerígenas” é classificada como Objeto Indireto.
II. A oração “que são justamente o que causam o nódulo” é uma Oração Subordinada Adjetiva Explicativa.
III. O termo “por elas” tem função sintática de agente da passiva.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas a afirmativa III está correta.
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6. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Leia o trecho “Para testar essa hipótese, a equipe
coletou amostras de sangue de 90 pacientes recém-diagnosticados com câncer de mama” e assinale a
alternativa que indica o sentido do termo nele destacado.
a) de oposição.
b) de adição.
c) de conclusão.
d) de explicação.
e) de finalidade.
7. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) De acordo com as regras de acentuação gráfica,
assinale a alternativa correta.
a) A palavra “nódulos” é acentuada, pois é uma paroxítona terminada em “os”.
b) a palavra “início” é acentuada, pois é uma oxítona terminada em hiato.
c) A palavra “porém” é acentuada, pois é uma oxítona terminada em “em”.
d) A palavra “câncer” é acentuada, pois é uma proparoxítona.
e) A palavra “proteínas” é acentuada, pois é uma paroxítona terminada em ditongo.
8. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Considerando a utilização correta do acento grave,
indicador de crase, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas do texto
abaixo.
_____ luz de novas tecnologias espera-se que o com bate_____ células cancerígenas seja mais bem
sucedido, gerando menos transtornos _____ quem enfrenta essa terrível doença.
a) À/ às/ à.
b) A/ à/ a.
c) À/ às/ a.
d) A/ a/ a.
e) A/ à/ à.
Considerando a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, leia com atenção o texto abaixo para
responder às questões 9 e 10.

9. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) De acordo com a leitura da tira, analise as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa correta.
I. A construção poética no discurso da personagem tem a intenção de criar um ambiente romântico, que
é acolhido reciprocamente por se interlocutor.
II. Apesar de não possuir texto verbal, o terceiro quadrinho tem um significado na composição da tira,
construído pela linguagem não-verbal.
III. A fala “impressão sua” da personagem no último quadrinho possui um sentido irônico no texto.
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a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas a afirmativas III está correta.
10. (EBSERH/Técnico em Contabilidade/IBFC/2020) Leia as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F).
( ) O verbo “convidar” e “acender” no primeiro quadrinho possuem a mesma transitividade verbal.
( ) A forma verbal “deixemos” está conjugada no modo imperativo.
( ) Na frase “a lua está cheia”, o termo em destaque é predicativo do sujeito.
( ) A palavra “você” no último quadrinho é um vocativo, pois refere-se diretamente ao interlocutor,
funcionando como um chamamento.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, F, V, F.
b) V, V, V, V.
c) F, V, F, V.
d) V, V, F, F.
e) F, V, V, F.
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