
 

Disciplina: PORTUGUÊS I Nº Questões: 40 

Duração: 90 minutos Alternativas por questão: 5 

Ano: 2022   

INSTRUÇÕES 
1. Preencha as suas respostas na FOLHA DE RESPOSTAS que lhe foi fornecida no início desta prova. Não será aceite qualquer 

outra folha adicional, incluindo este enunciado. 
2. Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a letra que corresponde à alternativa escolhida pintando completamente o interior do 

círculo por cima da letra. Por exemplo, pinte assim       . 
3. A máquina de leitura óptica anula todas as questões com mais de uma resposta e/ou com borrões. Para evitar isto, preencha 

primeiro à lápis HB, e só depois, quando tiver certeza das respostas, à esferográfica (de cor azul ou preta). 
 

Leia o texto com atenção e responda às questões que se seguem. 

 
Muito se falou sobre a diminuição generalizada de casos de gripe, desde o aparecimento da pandemia em Março de 2020. A 
utilização regular da máscara, o distanciamento social e o confinamento, enquanto medidas de combate à Covid-19, ajudaram 
a prevenir e proteger as pessoas de possíveis infecções de Covid-19. E ajudaram também a reduzir substancialmente os casos 
de gripe no ano passado. Porém, neste próximo Inverno, a circulação sazonal do vírus da gripe pode conduzir ao aumento 
expressivo de novos casos gripais. 
 
A actividade gripal - embora habitual - é, este ano, motivo de maior apreensão. A vacinação anual é a principal forma de 
prevenção da gripe sazonal. O que nos deve igualmente preocupar é efectivamente o grau de imunidade que a população tem 
para a gripe, dado que, no ano passado, poucas pessoas foram vacinadas. Ao desconhecermos o nível de anticorpos, não temos 
outra alternativa senão confiar na imunidade alcançada por inoculações ou casos anteriores de gripe. 
 
Este ano, vamos deparar-nos com uma questão nas nossas vidas: sofrendo de uma infecção respiratória, com sintomas de 
febre, tosse e dificuldade respiratória, estamos perante um caso de Covid-19, ou gripe? Cada uma das patologias tem 
implicações terapêuticas distintas, mas quadros clínicos muito semelhantes. É importante, por isso, fazer-se uma correcta 
distinção. 
 
Para ajudar a população e a comunidade médica a efectuar a distinção entre a Covid-19 e a gripe, a SYNLAB Portugal dispõe 
do Teste de Diagnóstico de Infecções Respiratórias, que avalia qual o agente patogénico responsável pela infecção respiratória 
em causa. Disponível para adultos e crianças, o teste de diagnóstico diferencial entre a Covid-19 e a gripe é realizado através 
de uma zaragatoa, sem prescrição médica obrigatória, e os resultados são enviados até 2 dias úteis. Este teste poupa 
quarentenas desnecessárias ao utente, e ajuda a comunidade médica a obter um diagnóstico mais preciso, bem como um 
tratamento dirigido e eficaz. E, nesta fase da crise pandémica, que ainda não está vencida, todas as ferramentas disponíveis que 
permitam evitar contágios, hospitalizações e internamentos são bem-vindas. 
 
A prevenção, lembremo-nos, é capaz de mudar o rumo da evolução das doenças, e o seu impacto na saúde pública do país. 
Uma das surpresas mais agradáveis que assistimos durante o decorrer do processo de vacinação no combate à pandemia de 
Covid-19 foi testemunhar a participação em massa de milhares de portugueses, em especial de jovens, que, pelo próprio pé e 
voluntariamente, se deslocaram aos centros de vacinação. É tempo de repetirmos esse acto de consciencialização social, desta 
vez no que respeita à vacinação contra a gripe. 
 
Nesta altura de aparecimento de uma nova variante, importa lembrar que não devemos baixar a cautela no que toca aos 
cuidados de higiene respiratória e protecção individual. O uso da máscara deve continuar a fazer parte do nosso dia-a-dia, em 
nossa protecção e daqueles que nos rodeiam, em particular quando estivermos com uma infecção respiratória (gripe, 
constipação) ou em contacto directo com doentes. Evitará, certamente, muitas infecções respiratórias nesta altura de 
sazonalidade de gripe e em tempo de pandemia! 
 
A Organização Mundial da Saúde veio a público alertar que o vírus SARS-CoV-2 não está controlado, nem a pandemia 
vencida. Neste Outono/Inverno, façamos da “prevenção” a nossa principal causa individual. Se nos prevenirmos, ajudamos a 
que a doença não progrida, seja ela qual for. 

Texto adaptado do original de Laura Brum, extraído em  
https://www.atlasdasaude.pt/artgos/gripe-ou-covid-19-como-diferenciar-neste-outonoinverno 
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1.  Quanto ao género, o texto que acabou de ler é: 
A. Resumo  B. Crónica C. Artigo científico 
D. Resenha E. Artigo de opinião 

 

2.  Qual das seguintes propostas de título reflecte melhor o conteúdo do texto? 
A. Covid-19 B. Gripe C. As infecções respiratórias  
D. Gripe ou Covid-19, como 

diferenciar? 
E. Como diferenciar a gripe da Covid-19? 

 

3.  De acordo com o texto, as medidas de combate à Covid-19 ajudaram a... 
A. prevenir e proteger as pessoas de possíveis infecções de Covid-19. 
B. reduzir substancialmente os casos de gripes.  
C. prevenir e proteger as pessoas de possíveis infecções de Covid-19 e a reduzir os casos de gripes. 
D. evitar infecções de Covid-19 e casos de gripes.  
E. combater à Covid-19 e a reduzir substancialmente os casos de gripes no ano passado.  

4.  "Nesta altura de aparecimento de uma nova variante, importa lembrar que não devemos baixar a cautela no que toca 
aos cuidados de higiene respiratória e protecção individual." A variante referida pela autora do texto é:   

A. De Covid-19 B. De SARS-CoV-2 C. Delta  
D. De uma gripe sazonal  E. Ómicron  

 

5.  O Teste de Diagnóstico de Infecções Respiratórias do SYNLAB Portugal permite detectar: 
A. O agente causador da Covid-19 B. Infecções respiratórias 
C. O agente patogénico que é responsável pela 

infecção respiratória 
D. O agente patogénico causador de gripes 

E. Agentes patogénicos causadores de infecções 
respiratórias 

 
 

6.  Para a autora do texto, a principal forma de prevenção da gripe sazonal é... 
A. a vacinação. B. o distanciamento social. 
C. a vacinação anual. D. a utilização regular da máscara, o distanciamento social e o 

confinamento. 
E. o grau de imunidade que a população 

tem para a gripe. 
 

 

7.  Para a autora, é importante fazer-se uma correcta distinção entre infecção respiratória por Covid-19 e infecção por 
gripe, porque... 

A. são patologias com tratamentos distintos.  
B. são patologias que têm quadros clínicos muito semelhantes.   
C. têm implicações terapêuticas e quadros clínicos muito semelhantes. 
D. cada uma das patologias tem implicações terapêuticas diferentes e quadros clínicos bastantes análogos.  
E. Ambas as patologias têm implicações terapêuticas semelhantes, mas quadros clínicos distintos. 

8.  Segundo o texto, para se efectuar uma correcta distinção entre a Covid-19 e a gripe, pode recorrer-se... 
A. a um teste rápido da Covid-19.  
B. a um teste de diagnóstico diferencial. 
C. ao teste de diagnóstico de infecções respiratórias.  
D. ao teste de diagnóstico diferencial entre a Covid-19 e a gripe. 
E. ao teste de diagnóstico de infecções. 

9.  Para a autora, a actividade gripal é, este ano, motivo de maior apreensão, porque: 
A. Sofrendo com uma infecção respiratória, com sintomas de febre, tosse e dificuldade, haverá dúvidas se é um caso de 

Covid-19 ou de gripe 
B. A Covid-19 e as gripes têm implicações terapêuticas distintas 
C. É preciso fazer-se uma correcta distinção entre a Covid-19 e a gripe 
D. Os sintomas da Covid-19 e gripes são muito semelhantes 
E. As pessoas não saberão se sintomas de febre, tosse e dificuldade respiratória é Covid-19 ou gripe 

10.  O Teste de Diagnóstico de Infecções Respiratórias é importante para... 
A. diagnosticar doenças respiratórias, como a Covid-19 e gripes.   
B. identificar o agente responsável pelas gripes.  
C. identificar o agente responsável pela Covid-19.  
D. distinguir a Covid-19 da gripe. 
E. ajudar os médicos a obter um diagnóstico mais preciso e um tratamento dirigido.  

11.  Identifique a(s) palavra(s) chave do texto. 
A. Covid-19 B. infecção  C. infecções respiratórias  
D. gripes  E. gripe e Covid-19  

 

12.  Na frase “A circulação sazonal do vírus da gripe pode conduzir ao aumento expressivo de novos casos gripais”, a 
expressão sublinhada é sinónima de:  

A. Estacional  B. Espontânea  C. Época   
D. Temporária  E. Esporádica   

 

13.  Na frase “A prevenção, lembremo-nos, é capaz de mudar o rumo da evolução da doença”, recorreu-se às vírgulas para 
separar... 

A. o vocativo. B. o aposto.  C. a oração intercalada.  
D. a oração subordinada, 

intercalada ou não.  
E. os complementos 

circunstanciais.  
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14.  Na frase "O professor disse: - Hoje vamos fazer exercícios de revisão.", recorreu-se aos dois pontos para... 
A. apresentar uma citação.  B. para destacar. 
C. apresentar uma enumeração ou explicação. D. introduzir uma frase.  
E. introduzir as falas do discurso directo.   

 

15.  Na frase "A verificar-se o concurso, vou candidatar-me.", a parte sublinhada é:  
A. Uma oração subordinante B. Uma oração subordinada concessiva 
C. Uma oração subordinada temporal D. Uma oração subordinada final 
E. Uma oração subordinada condicional  

 

16.  Na frase "Vamos para a praia que o sol está a abrir.", a parte sublinhada é:  
A. Uma oração coordenada conclusiva B. Uma oração coordenada explicativa 
C. Uma oração subordinada causal D. Uma oração subordinada integrante 
E. Uma subordinada final    

 

17.  Identifique a frase em que a palavra pois foi usada como conjunção conclusiva.  
A. Os alunos estudavam muito, pois desejavam ser aprovados  
B. Os alunos estudavam muito, desejavam, pois, ser aprovados  
C. Os alunos desejavam ser aprovados, pois estudavam muito 
D. Os alunos, pois, estudavam muito, desejavam ser aprovados  
E. Os alunos desejavam ser aprovados, estudavam, pois, muito 

 

18.  A frase "Prometo que vou cumprir todas as medidas de prevenção da Covid-19." é um acto de fala... 
A. directivo. B. Assertivo.   
C. compromissivo.  D. Declarativo.  
E. expressivo.    

 

19.  A frase "Estava eu absolutamente descansado, quando ele me disse não vamos entregar os trabalhos.” está no discurso...  
A. directo.  B. indirecto livre. 
C. indirecto.  D. oral. 
E. directo livre.    

 

20.  Na frase “O colega cantou ainda melhor.”, a palavra sublinhada é um advérbio que... 
A. modifica o advérbio.  B. modifica o verbo. C. modifica toda a frase. 
D. modifica o nome. E. modifica o verbo e tem um valor temporal.   

 

21.  Qual das seguintes frases não pode passar para a voz passiva? 
A. Já nasceu o bebé  
B. A Rita bebe uma Coca-Cola 
C. O Zé ofereceu um livro ao Paulo   
D. Os chineses não construíram a ponte  
E. Os estudantes organizaram uma manifestação 

22.  Qual das seguintes frases não é gramaticalmente correcta? 
A. A África do Sul continua o mesmo   
B. A África do Sul continua a mesma  
C. Houve muitas infecções por Covid-19, em 2021   
D. Houve muitas infecções com Covid-19, em 2021  
E. Todas as ferramentas que permitam evitar contágios são bem-vindas 

 

23.  Na frase "O médico não está ocupado.", a forma sublinhada é categorialmente...  
A. um verbo.  B. um particípio passado. C. um nome. 
D. um adjectivo.  E. um atributo.   

 

24.  Na frase, “Os resultados do teste são enviados até 2 dias úteis,”, a palavra sublinhada é categorialmente...   
A. um verbo. B. um nome. C. um particípio passado. 
D. um adjectivo. E. adjectivo e verbo.  

 

25.  Em todas as alternativas, as expressões apresentadas são interjeições, excepto na alternativa... 
A. ai de mim!, oh!, oxalá!. B. avante!, coragem!, bravo!. C. ah!, silêncio!, alto lá!. 
D. alto!, basta!, ui!. E.    oh!, psiu!, aló!.   

 

26.  Em qual das alternativas a associação entre o prefixo e o seu sentido está errada? 
A. i -  (de imigrantes) – movimento  para dentro B. ex- (de exportação) – movimento para fora 
C. pre - (de previsão) – anterioridade D. co- (de confraternização) – união 
E. in - (de intolerância) - estado  

 

27.  Qual dos adjectivos é biforme? 
A. Homicida    B. Simples   C. Andaluz  D. Audaz E. Feliz  A.  

28.  Qual dos seguintes nomes pode ser empregue no singular? 
A. Caracteres  B. Cãs   C. Alvíssaras  D. Anais   E. Belas-artes  
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29.  Qual das opções é o plural do substantivo “corpus”? 
A. O corpus           B. Corpora   C. Os corpus                D. Os corpora       
E. Nenhuma das alternativas anteriores 

 

30.  “Quando compramos produtos nacionais, ganhamos um país melhor para nós. Consuma moçambicano. Compre esta 
ideia.” A função de linguagem predominante neste texto é  

A. Apelativa        B. Poética         C. Informativa            D. Fática       E. Metalinguística  
 

31.  “Compre esta ideia”. Nesta frase existe uma figura de estilo chamada: 
A. Hipérbole        B. Exagero        C. Metáfora           D. Personificação  E. Comparação  

 

32.  Na frase “Neste Outono/inverno, façamos da prevenção a nossa principal causa individual.”, o verbo encontra-se no 
modo: 

A. Indicativo B. Conjuntivo C. Infinitivo 
D. Imperativo E. Condicional  

 

33.  Assinale a opção que preenche correctamente o espaço vazio na frase: 
"O João viajou para Portugal e visitou o __________ de Lisboa.”  

A. conselho B. concelho  C. munícipe  
D. Conselho E. Concelho  

 

34.  Assinale a opção que preenche correctamente o espaço vazio na frase: 
No nosso país existe uma política educacional que __________ todos os estudantes.   

A. previligia B. priveligia  C. privilegie  
D. priviligia E. privilegia  

 

35.  Quais as palavras que são sempre acentuadas graficamente?  
A. Agudas B. Graves C. Esdrúxulas 
D. Agudas e graves E. Graves e esdrúxulas  

 

36.  Seleccione a palavra que é acentuada graficamente:   
A. Multiusos  B. Bainha   C. Rainha  
D. Rubrica  E. Raiz  

 

37.  Quanto à acentuação, as palavras “irmão, difícil, cátedra, álbum, porém, constrói” são, respectivamente... 
A. aguda, esdrúxula, esdrúxula, aguda, grave, aguda. 
B. aguda, esdrúxula, grave, grave, grave, aguda. 
C. aguda, grave, esdrúxula, grave, aguda, aguda. 
D. grave, esdrúxula, esdrúxula, grave, grave, aguda. 
E. esdrúxula, esdrúxula, grave, aguda, grave, aguda. 

38.  Na frase “Está a chover a potes.", a expressão chover a potes, informalmente, quer dizer:   
A. Chover torrencialmente  B. Gotejar C. Chuviscar  
D. Chover sem parar E. Pingar   

 

39.  A procuração é um exemplo de um texto: 
A. Literário 
B. Jornalístico 
C. De Pesquisa e Organização de Dados 
D. Normativo 
E. Administrativo 

 

40.  Qual dos seguintes autores é o vencedor do Prémio Camões 2021?  
A. José Craveirinha B. Mia Couto C. Chico Buarque  
D. Paulina Chiziane  E. Pepetela   

 

 

Fim! 
 

 


