
 
Prefeitura Municipal dos Barreiros 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                         Cargo: Técnico de Enfermagem / Nível Médio 

Página 1/8  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta. A amostra de fezes para pesquisa 
de sangue oculto deve ser colhida: 
 
A) pela tarde. 
B) após realizar o enema. 
C) em um recipiente limpo. 
D) pela manhã . 
E) em meio de cultura. 
 
 
 
 
 
 
Foram prescritos 150 mg de ampicilina EV a uma criança. A 
unidade apenas dispõe de frascos de 500 mg. Ao diluir o 
conteúdo do frasco em 5 ml de água destilada, deve-se aplicar:  
 
A) 1,5 ml. 
B) 0,5 ml. 
C) 2,5 ml. 
D) 1,0 ml. 
E) 3,5 ml. 
 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa que não apresenta uma das ações 
previstas no Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Mulher, do Ministério da Saúde. 
 
A) Controle das doenças diarréicas, terapia de reidratação oral 

(TRO). 
B) Diagnóstico das DSTs. 
C) Assistência ao puerpério. 
D) Planejamento familiar. 
E) Controle de câncer cérvico-uterino e de mama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Considerando que a injeção é a introdução de um medicamento 
no organismo por meio de uma punção, relacione a primeira 
coluna com a segunda de acordo com os tipos de injeção 
apresentados. 
 
I.  Intramuscular 
II. Hipodérmica 
III.  Intradérmica 
IV. Endovenosa 
 
(    ) Locais mais indicados para aplicação: deltóide, face 

externa do braço, face externa da coxa, face anterior da 
coxa, parede abdominal, região escapular. 

(    ) Pode ser aplicada em qualquer veia superficial de grande 
calibre, como as da dobra do cotovelo, a cefálica, a 
basílica, a mediana, as do antebraço e as do plexo venoso 
do dorso da mão. 

(    ) Os locais mais indicados para a aplicação são a face interna 
do antebraço ou a região escapular. 

(    ) Um risco deste tipo de injeção é a penetração num vaso 
sanguíneo, o que pode ser evitado puxando-se o êmbolo 
para trás, isto é, aspirando um pouco antes de injetar a  
medicação. Pode ser aplicada no quadrante superior 
externo da região glútea, no músculo deltóide ou vasto 
lateral do terço médio da coxa. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) II, IV, I e III. 
B) II, I, III e IV. 
C) I, II, III e IV. 
D) III, IV, II e I. 
E) II, IV, III e I. 
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Associada ao uso de Equipamentos de Proteção Individual, a 
lavagem das mãos é essencial na prevenção e controle de 
doenças; deve ser praticada regularmente, antes e após o 
atendimento a cada vítima. Também a prevenção e o controle 
das infecções deve se fazer a partir do cuidado com os 
equipamentos utilizados no atendimento à vítima: limpeza, 
desinfecção e esterilização. 
Correlacione as colunas 1 e 2 abaixo: 
 
Coluna 1 
 
I.  Limpeza. 
II.  Desinfecção. 
III.  Esterilização. 
IV.  Antissepsia. 
 
Coluna 2 
 
(    ) consiste na destruição de microorganismos através de 

meios físicos (calor) e químicos (soluções desinfetantes 
como o álcool 70%). 

(    ) consiste na completa eliminação de todas as formas de vida 
microbiana e também pode ser realizada através de meios 
físicos e químicos. 

(    ) consiste no uso de álcool glicerinado a 70% para impedir a 
proliferação de germes na pele. 

(    ) consiste na remoção de sujidades visíveis através da ação 
mecânica, utilizando água, sabão ou detergente. 

 
Assinale a alternativa que indica a seqüência correta, de cima 
para baixo: 
 
A) II, I, IV e III. 
B) II, III, IV e I. 
C) III, II, IV e I. 
D) IV, III, II e I. 
E) IV, I, II e III. 
 
 
 
 
 
Com relação à verificação dos sinais vitais, assinale a 
alternativa correta. 
 
A) A pressão arterial varia de indivíduo para indivíduo e 

independente de suas condições físicas. 
B) A respiração é controlada pelo tronco cerebral, não tendo, 

assim, o controle voluntário. 
C) O local mais indicado para verificação da temperatura é a 

axila, por oferecer maior precisão em menor tempo. 
D) A pressão sistólica representa a intensidade da contração 

ventricular e a diastólica, o grau de resistência periférica. 
E) O pulso consiste na expansão e retração das veias, 

correspondentes aos batimentos cardíacos, sendo 
considerado normal, em adulto, a média de 60 a 80 
batimentos por minuto. 

 
 
 
 
 
Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que 
implique desobediência e/ou inobservância às disposições do 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Diante de 
uma dessas ocorrências, qual penalidade é de competência 
exclusiva do Conselho Federal de Enfermagem? 
 
A) Cassação. 
B) Suspensão. 
C) Censura. 
D) Multa. 
E) Advertência. 
 
 
 
 
De acordo com o novo calendário de vacinação de rotina 
preconizado pelo Ministério da Saúde, as vacinas indicadas no 
primeiro ano de vida são: 
 
A) BCG, DTP, Sabin, Sarampo, Hepatite B e Hib. 
B) BCG, Hepatite B, Poliomielite, DTP e Sarampo. 
C) BCG, Poliomielite, Tetravalente, Hepatite B e Tríplice 

viral (Sarampo-Caxumba Rubéola). 
D) DTP, Sarampo, Hepatite B e Poliomielite. 
E) BCG, Hepatite B, Poliomielite, Tetravalente (DTP + Hib), 

Febre Amarela (apenas em áreas endêmicas, de transição 
ou de risco), Sarampo-Caxumba-Rubéola (SCR). 

 
 
 
 
 
Conforme o Currents, nas modificações constantes das 
Diretrizes 2005 da American Heart Association (AHA) sobre 
Ressuscitação Cardiopulmonar, publicada na edição de 13 de 
dezembro de 2005, foi determinada a relação Compressão 
Torácica/Ventilação para os socorristas que atuam sozinhos. 
Com relação ao assunto, assinale a alternativa correta. 
 
A) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 5:2 para todas 

as vítimas (exceto recém-nascidos). 
B) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 3:1 para todas 

as vítimas (exceto recém-nascidos). 
C) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 5:1 para todas 

as vítimas (exceto recém-nascidos). 
D) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 30:2 para 

todas as vítimas (exceto recém-nascidos). 
E) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 15:2 para 

todas as vítimas (exceto recém-nascidos). 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 
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QUESTÃO 07
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Ao preparar o paciente para cirurgia/pré-operatório há 
necessidade de jejum em algumas delas. Este cuidado visa 
prevenir: 
 
A) dor intensa. 
B) constipação. 
C) hipertermia. 
D) hipotensão. 
E) broncoaspiração. 
 
 
 
 
 
As doenças infecto-contagiosas ainda têm índices altos nos 
países subdesenvolvidos. A gonorréia é uma delas. Sobre a 
gonorréia, considere as afirmativas a seguir. 
 
1. Tem como agente transmissor o vírus “Clostridium 

Gonorrhoea” e tem como sinônimos: Uretrite Gonocócica, 
Blenorragia e Fogagem. 

2. Caracteriza-se pela presença abundante de secreção 
(corrimento) purulenta pela uretra do homem e vagina e/ou 
uretra na mulher. 

3. É transmitida pelo contato sexual e perinatal. 
4. Pode trazer complicações como: risco aumentado de 

aborto, epididimite, prostatite, complicações cardíacas e 
nervosas. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1 e 2. 
B) 2 e 3. 
C) 3 e 4. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
Ao realizar-se o tratamento de uma ferida (curativo), pode ser 
necessário o uso de gaze. Ao se limpar do centro, ou seja, de 
dentro da ferida para o exterior, procedendo a limpeza tantas 
quantas vezes forem necessárias e trocando as gazes sempre 
que precisar, desprezando-as em local apropriado, tal 
procedimento, é assim realizado, porque a ferida é considerada: 
 
A) Purulenta. 
B) Suja. 
C) Úmida. 
D) Seca. 
E) Limpa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
O combate do vetor Aedes aegypti, a aplicação espacial de 
inseticida de Ultra Baixo Volume, as inspeções domiciliares, a 
educação em saúde e a mobilização social, referem-se às 
medidas de controle da seguinte doença: 
 
A) Dengue 
B) Chagas 
C) Filariose 
D) de Lyme 
E) Hantavirose 
 

 
 
 
Analise as seguintes afirmações, sobre Política de Atenção 
Básica à Saúde. 
1. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia 

prioritária para sua organização, de acordo com os 
preceitos do Sistema Único de Saúde. 

2. A eliminação da hanseníase e da desnutrição infantil, o 
controle da tuberculose, da hipertensão arterial e do 
diabetes mellitus, a saúde da criança, a saúde da mulher, a 
saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da saúde são 
consideradas áreas estratégicas para operacionalização da 
Atenção Básica em todo o território nacional. 

3. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações 
de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 
saúde. 

4. A estratégia Saúde da Família deve ter caráter substitutivo 
em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos 
territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 4, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 

 
 
 
A alimentação nos dois primeiros anos de vida constitui um dos 
aspectos mais importantes para a saúde da criança. Sobre o 
aleitamento materno, é incorreto afirmar que: 
 
A) alimentar a criança ao seio é prático, pois o leite está 

sempre pronto. 
B) uma das suas grandes vantagens é o custo muito baixo. 
C) preenche todas as necessidades nutricionais da criança nos 

seis primeiros meses de vida. 
D) a proteção contraceptiva é total, permitindo à mãe usar 

deste método para não engravidar. 
E) protege a mãe contra o câncer de mama. 
 
 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 14
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Sobre o Diabetes Mellitus, é correto afirmar que: 
 
A) é uma doença metabólica que ocorre no sistema endócrino 

decorrente do funcionamento deficiente do pâncreas, da 
supra-adrenal e da tireóide. 

B) o tratamento medicamentoso com hiperglicemiante oral e 
insulina objetiva a cura da doença. 

C) os exercícios indicados durante o tratamento devem ser 
realizados de acordo com a idade, o sexo e a atividade 
diária. 

D) a insulinoterapia promove ação hiperglicemiante que 
acelera o metabolismo dos hidratos de carbono, proteínas e 
gorduras, e ganha de peso corporal. 

E) o tipo 2 adulto é insulino dependente. 
 
 
 
 
 
 
Para a mulher que procura a assistência pré-natal na Rede 
Básica do Sistema Único de Saúde/SUS, no curso do primeiro 
trimestre de gestação está previsto, no mínimo,: 
 
A) Seis consultas, três do médico e três de enfermagem. 
B) Quatro consultas, duas do médico e duas da enfermagem. 
C) Seis consultas, duas do médico e quatro de enfermagem. 
D) Quatro consultas, uma do médico e três da enfermagem. 
E) Seis consultas, quatro do médico e duas de enfermagem. 
 
 
 
 
 
 
A puericultura, na avaliação pondero - estrutural, necessita de 
padrões de referência em que grupos ou indivíduos são 
comparados para a classificação, quanto ao desenvolvimento 
de: 
 
A) Peso e altura, segundo idade e sexo. 
B) Perfil étnico-social. 
C) Educação sanitária. 
D) Condições sociais mais justas e democráticas. 
E) Perfil genético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Com referência à assistência integral à saúde de pessoas 
portadoras de deficiência, explicitada na portaria 1060/GM de 
2002, analise as afirmativas abaixo: 
 
1. A assistência é pautada no pressuposto de que o portador 

de deficiência pode ser acometido de doenças e agravos 
comuns aos demais, necessitando de outros tipos de 
serviços. 

2. Deve ser assegurado ao portador de deficiência o 
atendimento na rede de serviços, nos diversos níveis de 
complexidade e especialidade médicas. 

3. A assistência domiciliar em reabilitação configura medida 
essencial no atendimento ao portador de deficiência, 
compreendendo desde serviços de apoio à vida cotidiana 
até o oferecimento de suporte clínico especializado em 
situação de internamento domiciliar. 

 
Está(ão) corretas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 2  apenas 
D) 1e 3 apenas. 
E) 2 apenas. 
 
 
 
 

 
 
 
De acordo com as diretrizes para atenção integral ao idoso, 
vinculadas à Portaria 1395/GM de 10/12/99, analise as 
afirmativas abaixo. 
 
1. Promoção do envelhecimento saudável. 
2. Manutenção da capacidade funcional. 
3. Reabilitação da capacidade funcional comprometida. 
 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 2 e 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas 
C) 1e 3, apenas. 
D) 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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De acordo com a Portaria 648 GM / 2006, que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, e estabelece a revisão de diretrizes 
e normas para a organização da Atenção Básica para o 
Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS). São atribuições do técnico de 
Enfermagem. Analise as afirmativas abaixo.  
 
1. Participar das atividades de assistência básica realizando 

procedimentos regulamentados no exercício de sua 
profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc); 

2. Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos 
e a famílias em situação de risco, conforme planejamento 
da equipe;  

3. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para 
o adequado funcionamento da USF. 

 
 
Está(ão) corretas: 
A) 2 e 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas 
C) 1e 3, apenas. 
D) 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
 
 
O Programa Nacional de Imunização tem como objetivo o 
controle de doenças imunopreveníveis, através de amplas 
coberturas vacinais. O adiamento da aplicação de qualquer tipo 
de vacina está indicado na seguinte situação:  
 
A) Sono. 
B) Estado gripal.  
C) Desnutrição leve.  
D) Internação hospitalar.  
E) Corticoterapia sistêmica prolongada.  
 
 
 
 
 
A municipalização dos serviços, como estratégia de 
descentralização do Sistema Único de Saúde, tem por finalidade 
dar às ações de saúde maior grau de: 
 
A) Igualdade. 
B) Integralidade. 
C) Resolutividade. 
D) Acessibilidade.  
E) Complexidade. 
 
 
 

 
 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) A única Hepatite que dispõe de vacina no SUS é a Hepatite 

A. 
B) Todas as Hepatites virais não necessitam de notificação 

compulsória. 
C) A vacina de Hepatite B deve ser aplicada logo após o 

nascimento, nas primeiras 12 horas de vida, para evitar a 
transmissão vertical.  

D) As vias de transmissão das Hepatites B e C são a fecal-oral, 
por contato entre humanos ou pelo consumo de água ou 
alimentos contaminados. 

E) As principais vias de transmissão da Hepatite A são as 
relações sexuais desprotegidas e o uso de drogas com 
compartilhamento de seringas e agulhas. 

 

 
 
 
A Infecção hospitalar constitui-se em um problema para as 
instituições de saúde. Sobre a Infecção Hospitalar, considere as 
afirmativas a seguir. 
 
1. É a infecção adquirida após a admissão (72 horas) do 

paciente e que se manifesta no hospital, durante a 
internação, ou após a alta hospitalar. 

2. É também conhecida como nosocomial. 
3. É a infecção que o paciente já vem com ela de sua casa. 
4. São considerados pacientes de risco os hospitalizados por 

longo tempo em UTIs e com procedimentos invasivos 
considerados de risco. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 
B) 1, 2, 3 e 4 estão incorretas. 
C) Apenas 1 e 2 estão corretas.   
D) Apenas 1, 2 e 4 estão corretas. 
E) Apenas 2, 3 e 4 estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25
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CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA 
 

Texto 1: 
 

Escassez de água 
 

Paulo Ferraz Nogueira
 
Até poucas décadas atrás, os livros clássicos usados 

nos cursos de Economia, em todo mundo, davam como 
exemplos de "bem não-econômico", isto é, aquele que é tão 
abundante e inesgotável que não tinham, portanto, valor 
econômico, a água, o oxigênio, o sal de cozinha etc. 

Claro que existe muita água no planeta, mas cerca 
de 97,5% dessa água é salgada e está nos oceanos; 2,5% é 
doce, sendo que deles, 2% estão nas geleiras e apenas 0,5% 
está disponível nos corpos d'água da superfície, isto é, rios e 
lagos, sendo que a maior parte, ou seja, 95%, está no 
subsolo, que é, portanto a grande "caixa d'água" de água 
doce da natureza. 

Mas se compararmos como essa água doce se 
distribui no globo e como a respectiva população está 
distribuída, vamos verificar que ela está "mal distribuída": há 
partes da Terra realmente com falta crônica desse precioso 
líquido. O Brasil está muito bem neste aspecto, pois tem 
cerca de 12% de toda água doce existente na Terra, mas 
diríamos que, sob o ponto de vista de utilização humana, a 
mesma está "mal distribuída". 

Não concordamos que falte água para consumo 
humano em nosso País, seja nas cidades, no campo, ou 
mesmo no nosso semi-árido Nordestino. Apenas ela precisa 
ser tratada como bem econômico que é essencial à vida, à 
saúde, à economia, na indústria, na agricultura e em todos os 
setores da sociedade. 

A bem da verdade, nota-se uma arregimentação 
geral na imprensa, nos governos, na sociedade civil, para o 
tema escassez de água. Tarifas baixas ou mesmo pífias 
impedem as companhias de abastecimento de se 
capitalizarem, para expandir a rede, combater os vazamentos 
crônicos existentes nas redes hidráulicas (manutenção), e 
ainda por cima, incentivam o desperdício que permanece 
quase sempre generalizado nos lares, nas indústrias, na 
agricultura. Impedem também a construção de ETEs, 
Estações de Tratamento de Esgoto, essenciais para a saúde e 
a economia, pois o esgoto de hoje é a água potável de 
amanhã. 

Nesse contexto, torna-se imprescindível o uso 
racional da água. O destino da água em casa no Brasil, cerca 
de 200 litros diários, é: 27% consumo (cozinhar, beber 
água), 25% higiene (banho, escovar os dentes), 12% 
lavagem de roupa; 3% outros (lavagem de carro) e 
finalmente 33% descarga de banheiro, o que mostra que, 
tanto nas cidades como nas indústrias, se existirem duas 
redes de água, reusando "água cinzenta" (que são as águas 
resultantes de lavagens e banho) para descarga de latrinas, 
pode-se economizar 1/3 de toda água. (...) 

 
Disponível em http://www.uniagua.org.br/website.
Acesso em 04 de junho de 2008. (Texto adaptado)

 
 

 
 
 
 
Pela leitura do primeiro parágrafo do texto, podemos concluir 
que, para os economistas, um bem tem valor econômico, por 
exemplo, quando ele é 
 
A) mal distribuído. 
B) escasso e exaurível. 
C) passível de reutilização. 
D) alvo da atenção das pessoas. 
E) citado nos livros de economia. 
 
 
 
 
O Brasil é privilegiado no aspecto da quantidade de água doce, 
porque 
 
A) o tema da escassez é muito discutido no país. 
B) a sua costa é extensa e banhada pelo oceano. 
C) a água é tratada no país como um bem econômico. 
D) o abastecimento de água é racionalmente distribuído. 
E) no seu território há bastante água para consumo humano.  
 
 
 
 
Na opinião do autor, os consumidores são estimulados a 
desperdiçar água por conta do/da  
 
A) abundância de água doce no Brasil. 
B) preço baixo pago pelo consumidor. 
C) grande expansão da rede de distribuição. 
D) necessidade de capitalização das distribuidoras. 
E) existência de duas redes de distribuição de água no país. 
 
 
 
 
A tese defendida pelo autor está melhor explicitada em: 
 
A) No Brasil a água doce existe em abundância. 
B) A água deveria ser melhor distribuída no Brasil. 
C) A imprensa vive destacando a escassez da água. 
D) No Nordeste deveria haver racionamento de água. 
E) A água deve ser encarada como um bem econômico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29
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Ao afirmar que “o esgoto de hoje é a água potável de amanhã”, 
o autor quer dizer que 
 

A) o que é esgoto hoje, com tratamento, poderá ser água 
potável. 

B) a água que usamos agora, com certeza, será o esgoto 
amanhã. 

C) corremos o risco de a água potável, no futuro, tornar-se 
esgoto. 

D) a qualidade da água que consumimos hoje pode ser 
comparada a esgoto. 

E) no futuro, aumentará a produção de esgoto e diminuirá a de 
água potável. 

 
 
 
 

Em “Tarifas baixas ou mesmo pífias”, o termo destacado 
significa 
 

A) avariadas. 
B) fracas. 
C) infames. 
D) insignificantes. 
E) insuficientes. 
 
 
 
 

A expressão “corpos d’água” (2º parágrafo) refere-se a  
 

A) rios e lagos. 
B) caixas d’água. 
C) redes hidráulicas. 
D) oceanos e geleiras. 
E) águas doces e salgadas. 
 
 
 
 

A palavra água, tema do texto, aparece substituída por outros 
termos. Assinale os trechos em que o termo destacado substitui 
água.    
 

1. “2,5% é doce, sendo que deles, 2% estão nas geleiras”.  
2. “há partes da Terra com falta crônica desse precioso 

líquido”. 
3. “sob o ponto de vista de utilização humana, a mesma está 

‘mal distribuída’ ”. 
4. “Apenas ela precisa ser tratada como bem econômico que é 

essencial à vida”. 
5. “combater os vazamentos crônicos existentes nas redes 

hidráulicas”. 
 

Os termos que substituem água no texto são as dos trechos de 
número: 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 3 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 

 
 
 
 
Em “sendo que a maior parte, ou seja, 95%, está no subsolo”, o 
termo destacado introduz um(a) 
 
A) comparação.  
B) dúvida. 
C) esclarecimento. 
D) hipótese. 
E) inclusão. 
 
 
 
 
Em relação ao trecho, “Mas se compararmos como essa água 
doce se distribui no globo e como a respectiva população está 
distribuída, vamos verificar que ela está ‘mal distribuída’", 
podemos afirmar: 
 
1. O termo “se” é empregado duas vezes para expressar uma 

condição. 
2. Há uma ambigüidade no uso do pronome “ela” que 

dificulta a identificação do referente. 
3. O sujeito que pratica a ação de “comparar” está omisso, 

mas é facilmente recuperável. 
4. O termo “no globo” indica uma circunstância de modo. 
5. O palavra “doce” imprime uma característica ao termo 

antecedente. 
 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2 e 4. 
B) 1, 2 e 5. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 3 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
No trecho “aquele que é tão abundante e inesgotável que não 
tinham, portanto, valor econômico”, há o estabelecimento de 
uma relação semântica de 
 
A) comparação. 
B) condição. 
C) conseqüência. 
D) finalidade. 
E) oposição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 
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Texto 2 
 

A OUTRA NOITE 
 
Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, 

uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando 
vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até 
Copacabana; e contei a ele que lá em cima, além das nuvens, 
estava um luar lindo, de lua cheia; e que as nuvens feias que 
cobriam a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões 
de sonho, alvas, uma paisagem irreal. 

Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer 
aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim: 

─ O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua 
conversa. Mas, tem mesmo luar lá em cima? 

Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e 
enlamaçada e torpe havia uma outra ─ pura, perfeita e linda. 

 ─ Mas, que coisa... 
Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o 

céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais 
lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava 
em outra coisa. 

─ Ora, sim senhor... 
 E, quando saltei e paguei a corrida, ele me 

disse um "boa noite" e um "muito obrigado ao senhor" tão 
sinceros, tão comoventes, como se eu lhe tivesse dado um 
presente de rei. 
 

(Rubem Braga)
 
 
 
 
Sobre o texto 2, considere as seguintes afirmativas: 
 
1. A história é narrada por um de seus personagens. 
2. O motorista constitui um personagem secundário na 

história. 
3. O trecho “─ Mas, que coisa...” constitui discurso direto. 
4. O desfecho da narrativa é constituído pelo trecho “─ Ora, 

sim senhor...”. 
 
Estão corretas, apenas:  
 
A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 1 e 4. 
D) 2 e 3. 
E) 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Como a maior parte das narrativas, após a apresentação da 
situação inicial, surge o fato que dá origem aos demais. No 
texto, esse fato é introduzido a partir do fragmento: 
 
A) “Outro dia fui a São Paulo.” 
B) “(...) e contei a ele que lá em cima (...).” 
C) “Depois que o meu amigo desceu do carro (...).” 
D) “Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada 
(...)”. 
E) “Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro (...)”. 
 
 
 
 
Para o motorista, a notícia da existência de uma “outra noite” 
simboliza a: 
 
A) alegria de ter o seu valor reconhecido. 
B) certeza da miséria que existe no mundo. 
C) crença em valores relacionados à fé e religião. 
D) garantia de que no mundo há pessoas gentis. 
E) renovação de suas esperanças num mundo melhor. 
 
 
 
 
Identifique com 1 as referências de tempo e com 2 as de lugar.  
 
(   ) Outro dia 
(   ) São Paulo  
(   ) à noite 
(   ) tanto lá como aqui 
(   ) além das nuvens 
(   ) depois 
 
A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) 1, 2, 1, 1, 1, 2. 
B) 1, 2, 1, 2, 2, 1. 
C) 2, 1, 1, 2, 2, 1. 
D) 2, 1, 2, 1, 1, 2. 
E) 2, 2, 1, 1, 2, 1. 
 
 
 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38
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