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P1 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01 - A produção de lixo nas cidades é um fenômeno 
inevitável, que ocorre diariamente em quantidades 
e composições que dependem do tamanho da 
população e do seu nível de desenvolvimento 
econômico. Diante disso, o manejo adequado dos 
resíduos sólidos é fundamental para o bom 
funcionamento das cidades. 
 
Acerca desse assunto acima, julgue os itens a 
seguir assinalando  V = verdadeiro  e  F =  falso  em 
seguida indique a seqüência correta de cima para 
baixo. 
[   ]  A incineração de resíduos sólidos é tratamento que 
não requer maiores cuidados para evitar a poluição 
ambiental. 
[   ]  O chorume pode ser lançado na rede coletora de 
esgotos, pois não altera a eficácia do tratamento 
biológico. 
[   ] A falta de gerenciamento adequado do lixo contribui 
para agravar problemas relacionados a enchentes 
urbanas.  
[  ] A coleta e o transporte do lixo doméstico são de 
responsabilidade das administrações municipais. 
[   ] O manejo de resíduos produzidos por indústrias e 
serviços de saúde é de responsabilidade das 
prefeituras. 
 
A ordem CORRETA acima é: 
(A) V,F,F,V,V; 
(B) F,F,V,V,F; 
(C) F,F,V,V,V; 
(D) V,F,F,F,V. 
(E) F,F,F,F,F. 
 
02. A água, sem a qual não haveria vida na Terra, é 
também um dos maiores veículos transmissores de 
diversas doenças. Em regiões de alta concentração 
populacional, por exemplo, devido à poluição, a 
água pode carregar substâncias tóxicas, além de 
organismos como vírus e bactérias.  
Com referência a esse assunto, julgue os itens 
seguintes. 
[   ] O destino adequado de dejetos humanos visa evitar 
a poluição do solo e de mananciais utilizados no 
abastecimento de água. 
[   ] A demanda bioquímica de oxigênio é o parâmetro 
mais utilizado para medir, indiretamente, a quantidade 
de matéria orgânica presente na água. 
[   ]    A finalidade de uma estação de tratamento de 
esgoto é tratar e armazenar o esgoto para que este não 
seja despejado no meio ambiente. 
 [   ]    Um dos objetivos do tratamento da água para 
consumo humano é cortar o ciclo de transmissão de 
doenças como febre tifóide e hepatite. 
[   ]  A floculação é um tratamento biológico de remoção 
de poluentes presentes na água. 
 
A ordem CORRETA acima é: 
(A) V,V,F,V,F; 
(B) F,F,V,V,F; 
(C) F,F,V,V,V; 
(D) V,F,F,F,V. 
(E) V,F,F,V,V. 

03. As ações de educação em saúde devem ser 
trabalhadas junto à comunidade: 
(A) trazendo as discussões sobre saúde para perto da 
realidade da população, apresentando como exemplos 
componentes da cultura popular; 
(B) mostrando os aspectos de saúde e exemplificando 
com situações que foram comprovadas em laboratórios 
e medicamentos de última geração; 
(C) relatando experiências médicas mais recentes; 
(D) trazendo sugestões sobre alimentação saudável, 
com alimentos que são raramente encontrados na 
região; 
(E) falando sobre doenças exóticas na região. 
 
04. É uma instância colegiada do Sistema Único de 
Saúde: 
(A) Fundo Municipal de Saúde; 
(B) Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de 
Saúde; 
(C) Conferência de Saúde; 
(D) Secretaria de Assistência à Saúde; 
(E) Vigilância Epidemiológica e Sanitária. 
 
05. Em relação aos Princípios e Diretrizes do 
Sistema Único de Saúde, quando descreve a 
“assistência, entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema” está se referindo à: 
(A) autonomia. 
(B) integralidade. 
(C) participação comunitária. 
(D) prevenção da doença. 
(E) promoção da saúde. 
 
06. Dentre as opções abaixo, a CORRETA para as 
competências da direção municipal do SUS é: 
 
(A) definir e coordenar os sistemas de redes integradas 
de assistência de alta complexidade e de laboratórios 
de saúde pública; 
(B) colaborar na fiscalização das agressões ao meio 
ambiente que tenham repercussão sobre a saúde 
humana; 
(C) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o 
controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso humano; 
(D) coordenar e, em caráter complementar, executar 
ações e serviços de vigilância epidemiológica e de 
saúde do trabalhador; 
(E) formular, avaliar, elaborar normas e participar na 
execução da política nacional e produção de insumos e 
equipamentos para a saúde. 
 
07. Um dos princípios do Sistema Único de Saúde é 
o da igualdade da assistência à saúde.  
Assinale a alternativa CORRETA sobre este 
princípio: 
(A) A igualdade significa que todos devem propor a 
regionalização 
(B) A igualdade significa que o SUS deve garantir a 
todos o direito de informação 
(C) A igualdade significa que os conselhos de saúde 
devem ser restritos ao governo 
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(D) A igualdade significa que o atendimento deve ser 
pago pelos usuários diretamente aos trabalhadores 
(E) A igualdade significa que todos devem ser 
atendidos, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie 
 
08. Compete ao ACS, dentre outras atribuições, 
acompanhar a situação vacinal das crianças, uma 
vez que a imunização é uma ação básica de saúde 
importante na redução da mortalidade infantil. 
 
Relacione as vacinas constantes nas Palavras 
Cruzadas com as descrições abaixo. 
                                           

                                                  
                                                  1. V O R H 
                                      2. TE T R A V A L E N T E 
                                               3. B C G 
                     4. T R Í P L I C E - V I R A L 
                                          5. C O N T R A - P Ó L I O 
                6. C O N T R A - H E P A T I T E - B 
 

 
(     ) Também conhecida como SRC, protege contra 
sarampo, rubéola e caxumba, sendo aplicada em dose 
única aos 12 meses de idade e um reforço entre 4 e 6 
anos. 
(    ) Vacina nova no esquema básico de imunização, 
protege contra a diarréia por rotavírus e deve ser 
administrada em duas doses (2 e 4 meses de idade). 
(     ) Aplicada em três doses, sendo a primeira logo ao 
nascer, a segunda e a terceira com 30 e 180 dias apo a 
primeira dose, respectivamente. 
(    ) Protege contra a tuberculose, deve ser aplicada no 
braço direito logo após o nascimento. 
(   ) Também conhecida como DPT + HIB, imuniza a 
criança contra difteria, coqueluche, tétano e 
haemophilus Influenza, deve ser aplicada em três 
doses (2, 4 e 6 meses de idade). 
(   ) Imuniza a criança contra a poliomielite ou paralisia 
infantil, sendo dada em gotas orais em três doses (2, 4 
e 6 meses de idade) e um reforço aos 15 meses. 
 
A alternativa que apresenta a seqüência correta, de 
cima para baixo, é a 
(A) 1, 2, 6, 3, 5, 4. 
(B) 1, 6, 4, 3, 2, 5. 
(C) 2, 1, 4, 6, 5, 3. 
(D) 4, 1, 6, 3, 2, 5. 
(E) 4, 6, 1, 2, 3, 5. 
  
09. Especialistas afirmam que as velhas e 
conhecidas doenças são piores do que as novas, 
pois voltam mais fortes e resistentes, depois de um 
longo período sob controle, a exemplo da dengue. 
Em relação a essa doença, pode-se afirmar: 
(A) É o extermínio da forma adulta do mosquito a única 
medida eficaz de controle da doença. 
(B) É transmitida pela picada do mosquito macho 
infectado, que é hematófogo, ou seja, se alimenta de 
sangue. 
(C) São sintomas exclusivos da dengue clássica a 
febre alta, a dor de cabeça, o enjôo, os vômitos, as 
dores fortes nos olhos, nos músculos, nos ossos e nas 
juntas. 

(D) São características clínicas da dengue hemorrágica 
as manifestações de sangramento pela gengiva, pelo 
nariz e por diversos órgãos e, nos casos mais graves, a 
morte. 
(E) Pode ser transmitida por contato direto de um 
doente ou de suas secreções com pessoa sadia, por 
intermédio de água ou alimento contaminado com o 
vírus e pela picada do mosquito. 
 
10. Ao realizar o cadastro de uma família nova, em 
sua micro-área de abrangência, um Agente 
Comunitário de Saúde encontrou a seguinte 
situação: 
Casal de idosos, ele com 68 anos de idade e ela 
com 63 anos de idade, ambos obesos, com vida 
sedentária e alimentação rica em sal, açúcares e 
gordura. Ele é tabagista e já foi vítima de derrame 
há 5 anos. Ela é diabética e possui antecedentes 
familiares de doenças cardiovasculares. Ambos 
são hipertensos, mas resistentes ao tratamento da 
doença, devido à mudança nos hábitos de vida que 
esse tratamento provoca. 
De acordo com dados do Sistema de Informação de 
Mortalidade do Ministério da Saúde, em 2006, as 
doenças do aparelho circulatório constituíram a 
principal causa de mortalidade na população do 
município de Monte Feliz. 
 
Com base nesse caso, analise as afirmativas 
seguintes, identificando as verdadeiras e as falsas. 
(   ) O tratamento da hipertensão arterial visa reduzir a 
pressão sangüínea a níveis normais, evitando com isso 
o risco de complicações como o derrame (Acidente 
Vascular Cerebral). 
(   ) Obesidade, sedentarismo, tabagismo, ingestão 
excessiva de sal, estresse, dentre outros, são fatores 
de risco para hipertensão arterial. 
(  ) A resistência em aderir ao tratamento, deve-se, 
exclusivamente, à dificuldade na aquisição de 
medicamentos. 
(   ) O ACS deve encaminhar os idosos para 
cadastramento no Programa de Controle da 
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus da unidade de 
saúde, bem como acompanhar a adesão desses 
pacientes ao programa, verificando o comparecimento 
às consultas, o uso de medicamento com regularidade, 
a realização de atividade física e dieta. 
 
A alternativa que contém a seqüência correta, de cima 
para baixo, é a 
(A) F F V V 
(B) V F V F 
(C) F V F V 
(D) V V F V 
(E) V V V V 
 
11. O ACS é a ponte entre a população e os 
profissionais e os serviços de saúde é a mola 
propulsora para a consolidação do SUS, a 
organização das comunidades e a prática 
regionalizada e hierarquizada de assistência. 
 
Em relação ao cadastramento familiar, é incorreto 
afirmar: 
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(A) O instrumento utilizado para cadastramento das 
famílias é a Ficha A. 
(B) O ACS deve cadastrar todas as famílias existentes 
em sua microárea, bem como atualizar o cadastro 
sempre que houver alguma alteração das informações. 
(C) A equipe de saúde da família pode, através do 
consolidado das informações do cadastramento 
familiar, planejar e programar as ações de saúde da 
sua unidade. 
(D) O cadastramento familiar permite identificar os 
componentes familiares, a doença referida, as 
condições de moradia e saneamento das áreas onde 
as famílias estão inseridas. 
(E) O ACS tem como obrigação alertar a comunidade 
de sua microárea de abrangência, sobre os pacientes 
portadores de tuberculose e hanseníase, para que as 
famílias se protejam. 
 
12. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é 
responsável por: 
( A ) Fazer curativos nos domicílios. 
( B ) Encaminhar pacientes para o hospital. 
( C ) Determinar o tratamento das doenças. 
( D ) Fazer a supervisão das ações de enfermagem. 
( E ) Fazer a interlocução entre os usuários e o  
         sistema de saúde. 
 
13. A área sob a responsabilidade de um serviço de 
saúde ou equipe da Estratégia de Saúde da Família 
chama-se: 
( A ) bairro. 
( B ) comunidade. 
( C ) espaço territorial. 
( D ) área de abrangência. 
( E ) área de negligência. 
 
14. Identifique, entre as alternativas abaixo, uma 
atribuição do Agente Comunitário de Saúde, 
conforme a Política Nacional de Atenção Básica, 
2006. 
(A) Prestar assistência às famílias nas intercorrências 
clínicas. 
(B) Trabalhar com famílias em base geográfica 
definida. 
(C) Cadastrar somente gestantes. 
(D) Cadastrar somente crianças. 
(E) Cadastrar somente idosos. 
 
15. Identifique qual das alternativas abaixo é 
somente atribuição do Agente Comunitário de 
Saúde. 
(A) Coordenar o cuidado à saúde 
(B) Realizar o controle social. 
(C) Orientar famílias quanto à utilização dos serviços 
de saúde. 
(D) Participar das atividades de planejamento das 
ações de enfermagem. 
(E) Participar do gerenciamento da unidade básica de 
saúde. 
 
16. A realização de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde dos indivíduos e da família 
define a: 
(A) Estratégia Saúde da Família. 
(B) Estratégia de inclusão social. 

( C ) Estratégia de saúde do idoso. 
( D ) Programa de saúde mental. 
( E ) Programa de saúde materno-infantil. 
 
17. Para ser Agente Comunitário de Saúde é 
necessário: 
(A ) saber a língua inglesa. 
(B ) ser técnico em enfermagem. 
(C ) ter curso de urgência e emergência. 
( D ) residir na área da comunidade em que atuar. 
( E) residir no município vizinho em que atuar. 
 
18. Sobre doenças sexualmente transmissíveis 
(DST), podemos afirmar que: 
(A)podem se manifestar por meio de feridas, 
corrimentos, bolhas ou verrugas. 
(B) são de fácil tratamento e rápida resolução. 
(C) são transmitidas somente de homens para 
mulheres. 
(D) são transmitidas somente de mulheres para 
homens. 
(E) não acometem pessoas da terceira idade. 
 
19. Na vigilância em saúde, o Agente Comunitário 
de Saúde deve responsabilizar-se por: 
(A) Fazer notificação compulsória. 
(B) Realizar assistência domiciliar quando necessário. 
(C) Aplicar vacinas das doenças de controle no 
domicilio. 
(D) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 
desenvolvidas em Saúde da Família. 
(E) Desenvolver ações educativas e de mobilização da 
comunidade relativas ao controle das doenças e 
agravos, em sua área de abrangência. 
 
20. A equipe mínima de Saúde da Família é 
constituída por: 
(A) um médico, um enfermeiro, um farmacêutico e 
quatro a seis agentes comunitários de 
saúde. 
(B) um médico, um enfermeiro, um a dois auxiliares de 
enfermagem e um fisioterapeuta. 
(C) um médico, um enfermeiro, um a dois auxiliares de 
enfermagem e quatro a seis agentes 
comunitários de saúde. 
(D) um médico, um enfermeiro, um fonoaudiólogo e 
quatro a seis agentes comunitários de saúde. 
(E) um professor de educação física, um enfermeiro, 
um a dois auxiliares de enfermagem e quatro a seis 
agentes comunitários de saúde. 
 
21. Identifique a alternativa que apresenta uma 
atividade do Agente Comunitário de Saúde no 
controle dos cânceres do colo do útero e da mama. 
(A) Realizar a mamografia. 
(B)Realizar busca ativa para rastreamento de mulheres 
de sua microárea. 
(C) Realizar o exame preventivo de mulheres de sua 
microárea. 
(D) Planejar e programar as ações de controle dos 
cânceres do colo do útero e da mama. 
(E) Acompanhar os resultados do papanicolau. 
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22. A tuberculose é um sério problema da saúde 
pública reconhecido pelo governo brasileiro. 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
frase abaixo. 
A tuberculose é uma doença: 
(A) não infecto-contagiosa. 
(B) descoberta recentemente. 
(C) causada pelo treponema pallium. 
(D) que não se transmite de pessoa para a pessoa. 
(E) com profundas raízes sociais e está intimamente 
      ligada à pobreza e à má distribuição de renda. 
 
23. Em relação à assistência ao idoso, compete ao 
Agente Comunitário de Saúde (ACS): 
(A) Realizar consulta de enfermagem. 
(B) Solicitar exames complementares necessários. 
(C) Prescrever medicações conforme protocolos. 
(D) Identificar e encaminhar o idoso frágil à Unidade de 
Saúde. 
(E)  Fazer curativos em escaras de idosos acamados. 
 
24. No acolhimento à pessoa idosa, devemos estar 
atentos para alguns aspectos considerados 
importantes nessa ação. 
Assinale a alternativa incorreta. 
(A) Estabelecer uma relação respeitosa, considerando 
experiência de vida. 
(B) Chamar a pessoa idosa por seu nome e manter 
contato visual, considerando um possível declínio 
visual ou auditivo. 
(C) O idoso não é capaz de compreender as perguntas 
ou as orientações feitas, por isso deve-se dirigir 
primeiramente a seu acompanhante. 
(D) Utilizar uma linguagem clara, evitando-se o uso de 
termos técnicos que podem não ser compreendidos. 
(E)Conhecer a legislação brasileira sobre o 
acolhimento ao idoso. 
 
25. Após infecção do organismo pelo Vírus HIV, 
manifesta- se a doença denominada: 
 ( A ) AIDS 
 ( B ) H1N1 
 ( C ) Dengue 
 ( D) Influenza 
 ( E ) Tuberculose 
 
26. Identifique qual das atribuições abaixo é de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde: 
(A) Estabelecer, junto à equipe, estratégias que 
possam favorecer a adesão (grupos de hipertensos e 
diabéticos). 
(B) Rastrear a hipertensão arterial em indivíduos com 
mais de 20 anos, pelo menos uma vez ao ano, mesmo 
naqueles sem queixa. 
(C) Solicitar os exames mínimos estabelecidos nos 
consensos e definidos como possíveis e necessários 
no controle da hipertensão. 
(D) Repetir a medicação de indivíduos hipertensos 
controlados e sem intercorrências. 
(E) Encaminhar para consultas semestrais, com o 
médico da equipe, os indivíduos hipertensos 
controlados e sem sinais de lesões em órgão salvo e 
sem co-morbidades. 
 

27. Doença metabólica caracterizada por 
hiperglicemia (aumento da taxa de açúcar) e 
associada a complicações em vários órgãos, 
especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração 
e vasos sanguíneos. 
Trata-se da: 
(A) Meningite 
(B) Hanseniase 
(C) Tuberculose 
(D) Diabetes Mellitus 
(E) Hipertensão Arterial 
 
28. No ciclo urbano da Raiva, as principais fontes 
de infecção são o cão e o gato. No Brasil, qual é o 
principal responsável pela manutenção da cadeia 
silvestre em relação a Raiva? 
 (A ) Cavalo 
 (B ) Morcego 
 (C ) Escorpião 
 (D ) Mosquito 
 (E ) Homem 
 
29. As viroses são doenças causadas por vírus, 
seres microscópicos que só conseguem se 
reproduzir dentro de um ser vivo. São exemplos de 
viroses humanas transmissíveis pelo ar: 
(A) poliomielite e gripe. 
(B) resfriado e coqueluche. 
(C) sarampo e tuberculose. 
(D) rubéola e pneumonia. 
(E) caxumba e difteria. 
 
30. Insetos podem transmitir doenças que atacam 
plantas, animais e o homem. Assinale a alternativa 
em que figuram doenças transmitidas ao ser 
humano pelos insetos Anopheles, Aedes e Culex, 
respectivamente. 
(A) malária, dengue e filariose. 
(B) filariose, dengue e malária. 
(C) dengue, filariose e malária. 
(D) dengue, malária e filariose. 
(E) malária, filariose e dengue. 
 
P2 – LÍNGUA PORTUGUESA  
 
31. O verbo indicado entre parênteses deverá ser 
flexionado numa forma do singular para preencher 
corretamente a lacuna da seguinte frase: 
I. Ninguém, entre nós, ............ (habilitar-se) a tempo 
de se inscrever no próximo concurso. 
II. A quitação de todas as prestações restantes só se 
........ (dar) se ganharmos a causa. 
III. Por mais que nos .......... (ameaçar) de recorrer à 
justiça, nossos fiadores sabem que não nos é possível 
quitar essa dívida. 
Atende ao enunciado da questão SOMENTE o que 
está em 
(A) III. 
(B) II. 
(C) II e III. 
(D) I e III. 
(E)) I e II. 
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32. A má construção tornou confusa a redação da 
seguinte frase: 
(A)) Nenhuma das atuais medidas surtirá efeito, 
porquanto efetivamente se ponham em prática. 
(B) O poder dos sindicatos de trabalhadores vem-se 
esvaziando com a crise econômica e o aumento do 
desemprego. 
(C) Nos ônibus apinhados, os passageiros perdem a 
dignidade de usuários e se equiparam a cargas que 
vão sendo transportadas. 
(D) Muito embora as intenções do projeto sejam boas, 
na prática ele não trará benefícios para a maioria dos 
funcionários. 
(E) Não obstante haja desconfiança quanto ao sucesso 
do espetáculo, investiu-se nele uma enorme soma de 
dinheiro. 
 
33. Assinale a alternativa em que todas as palavras 
são acentuadas pela mesma razão: 
(A) Você, comestíveis, dígitos. 
(B) Hambúrguer, também, cachê. 
(C) Porém, até, balsâmico. 
(D) Música, inigualáveis, ninguém. 
(E) Cardápio, Itália, subterrâneo. 
 
34. Considere as afirmativas a seguir, cujas 
palavras sublinhadas estão interpretadas entre 
parênteses. 
I. “Mas o que faz uma comida valer quantias 
absurdas?” (abusivas) 
II. “[...] algo de custo relativamente pequeno pode 
encarecer quando é produzido em escala muito 
reduzida para a demanda”. (procura) 
III. “Alguns itens são objeto de intenso debate sobre a 
licitude de seu consumo”. (liberdade) 
IV. “[...] ela é um cogumelo subterrâneo que cresce em 
simbiose com raízes de algumas árvores”. (desacordo) 
Assinale a alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas: 
(A) I e II. 
(B) II e IV. 
(C) III e IV. 
(D) I, II e III. 
(E) II, III e IV. 
 
 
35 - Um jornal trazia o seguinte texto: “O acidente na 
pista do aeroporto causou só três vítimas fatais”.  
 Indique a alternativa abaixo cujos números 
marcam as inadequações na formulação desse 
pequeno texto: 
I – a troca de incidente por acidente; 
II – a má colocação do adjetivo fatais; 
III – o emprego indevido de só; 
IV – a desnecessária presença do substantivo pista. 
(A) I – II; 
(B) II – III; 
(C) III – IV; 
(D) IV – I; 
(E) II – IV. 
 
 
 
 

36 - Um pequeno comunicado de um colégio religioso 
dizia: 
“Santo Agostinho era bastante perseverante e ficava 
horas e horas rezando a fim de que aperfeiçoasse seus 
defeitos, mesmo após todos estarem dormindo”.  
Esse texto pode levar-nos a entender que Santo 
Agostinho: 
(A) tornava-se a cada dia mais pecador; 
(B) sentia-se superior aos demais; 
(C) desobedecia a ordens de seus superiores; 
(D) era menos pecador que os demais; 
(E) cometia o pecado do orgulho. 
 
37. “Os senadores já aprovaram, em votação simbólica, 
uma ___________ de iniciativa do senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE), que determina a realização de 
nova eleição direta no caso de __________ de 
_____________ de prefeitos e governadores.” (Jornal 
O Globo online. Acesso em:15 set. 2009). 
A opção que melhor completa as lacunas da frase 
acima é: 
(A) ementa – cassação – mandado. 
(B) emenda – caçação – mandato. 
(C) ementa – caçassão – mandato. 
(D) emenda – cassação – mandato. 
(E) emenda – caçassão – mandado. 
 
38. Complete as lacunas abaixo com as formas 
adequadas do verbo “dar”. 
Faz muito tempo que ele não _____ notícias. Se ele 
não _____ até a próxima semana, é porque não vai 
_____ nunca mais. 
 
A opção que contém a sequência correta é: 
(A) dá – dar – der. 
(B) dar – dar – dar. 
(C) dá – der – dar. 
(D) dar – der – dá. 
(E) dá – dar – dá. 
 
39.  A alternativa que mostra uma classe de palavra 
ERRADAMENTE classificada é: 
(A) analfabeto – substantivo; 
(B) 21 – numeral; 
(C) aquele – pronome; 
(D) ler - verbo; 
(E) mas – advérbio. 
 
40.  Palavra que difere das demais quanto ao 
número de sílabas é: 
(A) século; 
(B) aquele; 
(C) conseguir; 
(D) desaprender; 
(E) aprender. 
 
41.  A frase abaixo em que o advérbio terminado 
com o sufixo – MENTE NÃO é advérbio de modo, 
mas sim de tempo, é: 
(A) Ela chegou rapidamente ao estacionamento; 
(B) Os veículos estavam erradamente estacionados; 
(C) Os funcionários trabalham conscientemente; 
(D) O automóvel funcionava eficientemente; 
(E) Os veículos estavam temporariamente parados. 
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42. Assinale a frase em que há erro no emprego de 
“meio” ou “meia”. 
(A) Este caminhão transporta meia tonelada. 
(B) Elisa ficou meia desapontada. 
(C) A janela estava meio aberta. 
(D) Eram pessoas meio descuidadas. 
(E) Já  passava  do meio  dia 

 
43. Assinale a alternativa em que os substantivos 
estão corretamente empregados. 
(A) Assistimos a um grande concerto musical. 
(B) Pedi despensa para sair mais cedo. 
(C) Ele agiu com muita descrição. 
(D) Isso parece descriminação racial. 
(E) Isto  parece  preconceito social. 
 
44. - Uma frase nominal é aquela que não 
apresenta verbo. Classifica-se como frase nominal: 
(A)  Até o fim da década de 60, ele media 66.500 
quilômetros quadrados. 
(B)  Era o quarto maior lago do mundo. 
(C)  Em alguns anos, nenhuma gota mais de suas 
águas conseguia chegar ao lago. 
(D) Um verdadeiro oásis em uma região desértica. 
(E)  Esse futuro aterrorizante é o duro presente. 
 
45. São sucessivamente advérbio, pronome e 
verbo: 
(A) tentar - eu - desembaraçar. 
(B) muito - eu - hágar. 
(C) não - pentes - desisti. 
(D) os - barba - quebro. 
(E) sempre - ele - machuca. 
 
46. A falta de coragem é um __________ à prática 
do paraquedismo. A grafia correta do termo 
(sinônimo de obstáculo) que completa a lacuna é: 
(A) impecilho 
(B) empecílio 
(C) impecílio 
(D) empecilho 
(E) Em todas as alternativas anteriores há erro de grafia. 
 
47. Marque a alternativa incorreta quanto à 
classificação dos substantivos: 
(A) Moleque - simples 
(B) Ovo - concreto 
(C) Justiça - abstrato 
(D) Amor-perfeito - composto 
(E) Anjo – abstrato 
 
48. A seqüência em que todos os termos estão 
grafados corretamente é: 
(A) através, molinete, espontâneo 
(B) armadília, portuguesa, carangueijo 
(C) explendor, atrazo, êxodo 
(D) pesquisa, expansão, despeza 
(E) enchuto, espoliação, irriquieto 
 
49. Indique a alternativa correta: 
(A) degrau - degrais 
(B) charlatão - charlatões 
(C) vilão - vilães 
(D) carretel - carreteles 
(E) tórax - tóraxes 

50. Numere os períodos abaixo de acordo com o 
significado da palavra "cabo", observando o 
código: 
 
1. cabo de objeto 
2. cabo geográfico 
3. cabo de exército 
4. cabo submarino 
5. dar cabo de 
 
(   ) O cabo foi condenado a dois meses de prisão. 
(  ) O navio contornou o cabo e seguiu em direção ao 
sul. 
( ) Segure a faca pelo cabo, ou você acabará se 
cortando! 
(A) 3, 4, 1 
(B) 4, 2, 5 
(C) 2, 5, 2 
(D) 4, 3, 2 
(E) 3, 2, 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







