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Prefeitura Municipal de 

Itamarati de Minas – MG 

Concurso Público nº 01/2012 
 

 

 

 
CADERNO DE PROVAS 

 
Nome do Candidato N.ºde Inscrição 

  

Cargo Pretendido Assinatura do Candidato 
FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO 
 

 
Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções seguintes: 
 

1. Conferir se o caderno de provas recebido se refere ao cargo pretendido; 
2. Preencha neste Caderno de Provas, de forma legível e à caneta, o seu nome completo e o número de 

sua inscrição; 
3. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal de sala; 
4. Será distribuída folha de rascunho para anotações e marcações; 
5. Assine este Caderno de Provas, a Folha de Respostas e a Lista de Presença, todos à caneta; 
6. Não será permitido, durante as provas, qualquer espécie de comentário, consultas ou a utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, etc.; 
7. Deixe sobre a mesa apenas a carteira de identidade, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e 

borracha; 
8. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para a Folha de Respostas, à 

caneta; 
9. Recomendamos máxima atenção no preenchimento da Folha de Respostas, pois não haverá 2ª via; 
10. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
11. Será anulada a questão que contiver rasuras, estrelinhas, mais de 1(uma) resposta assinalada, 

nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
12. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, devidamente preenchidos e assinados. 
13. Caso queira entrar com recurso haverá um exemplar das provas com a Comissão do Concurso, a partir 

de segunda-feira, no horário de funcionamento da Prefeitura. Se desejar copie a questão na sua folha 
de rascunho; 

14. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
15. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
16. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
17. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de prova; 
18. Na folha de respostas há uma frase a ser transcrita com sua letra habitual. Não esqueça de fazer a 

transcrição. 
19. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas. 
 

A Máxima Auditoria, Consultoria e Treinamentos Ltda. deseja a você uma  
BOA PROVA!
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. O estabelecimento de esquemas posológicos padrões e de seus ajustes na 
presença de situações fisiológicas (idade, sexo, peso, gestação), hábitos do 
paciente (tabagismo, ingestão de álcool) e algumas doenças (insuficiência renal e 
hepática) é orientado por informações provenientes de uma importante subdivisão 
da farmacologia, a:  
 

a) Farmacognosia; 
b) Farmacoepidemiologia; 
c) Farmacodinâmica; 
d) Farmacocinética. 
 
2. Não é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina: 
 

a) Fluoxetina; 
b) Citalopram; 
c) Clomipramina; 
d) Sertralina. 
 
3. É responsável pela incorporação tecnológica de medicamentos e produtos 
farmacêuticos relacionados, bem como pela alteração das apresentações ou 
exclusão de produtos da Relação de Medicamentos no âmbito da SES/MG. Esta é a 
definição de: 
 

a) Plano Estadual de Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica; 
b) Comissão de Farmácia e Terapêutica; 
c) Rede Farmácia de Minas; 
d) Sistema integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica – SiGAF. 
 
4. Assinale a(as) afirmativa(as) correta(as): 
 

I. A Assistência Farmacêutica caracteriza-se como um conjunto de ações relacionadas 
ao medicamento, enfatizando a orientação com o objetivo de contribuir para o sucesso 
da terapêutica.  

II. Atenção Farmacêutica é uma área dentro da Assistência Farmacêutica que foca suas 
atividades no paciente/usuário de medicamentos, humanizando mais o processo.  

III. A Atenção Farmacêutica é uma relação feita em acordo, entre o paciente e o 
farmacêutico, na qual o farmacêutico realiza as funções de controle do uso dos 
medicamentos (com habilidades e conhecimentos apropriados), consciente de seu 
compromisso com os interesses do paciente. 

 
a) Somente a afirmativa II está correta; 
b) As afirmativas II e III estão corretas; 
c) Todas as afirmativas estão corretas; 
d) Todas as afirmativas estão erradas. 
 
5. São fatores relacionados à Farmacocinética, EXCETO: 
 

a) Fatores físico-químicos na transferência dos fármacos através de membranas; 
b) Absorção, biodisponibilidade e vias de administração de fármacos; 
c) Interações droga-receptor e resposta provocada; 
d) Distribuição das drogas. Biotransformação e excreção de fármacos. 
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6. A via ___________ é adequada para volumes moderados, veículos oleosos e 
algumas substâncias irritativas.  Esta via de administração de drogas não deve ser 
utilizada durante a anticoagulação e pode interferir na interpretação de certos 
exames diagnósticos (p.ex., creatinacinase).  

 
A palavra CORRETA que completa a frase acima é: 
 
a) intravenosa; 
b) intramuscular; 
c) subcutânea; 
d) por ingestão oral. 
 
7. Os fármacos descritos abaixo são inibidores do sintransporte (transporte 
simultâneo) de Na+ - K+ - 2Cl - , são altamente eficazes e são denominados diuréticos 
de alça ou diuréticos de alto limiar. 

 
a) Furosemida, Bumetanida, Ácido Etacrínico e Torsemida; 
b) Furosemida, Clortalidona, Ácido Etacrínico e Triantereno;  
c) Furosemida, Amilorida, Triantereno e Isossorbida; 
d) Clortalidona, Bumetanida, Ácido Etacrínico e Torsemida. 
 
8. Segue abaixo alguns passos para a implantação e (re)organização da Assistência 
Farmacêutica e racionalização do consumo de medicamentos nos países em 
desenvolvimento. Assinale a afirmativa que está INCORRETA: 
 
a) Análise da necessidade e seleção de medicamentos por parâmetros epidemiológicos, 

terapêuticos e econômicos associados, e também pela demanda do mercado ou dos 
profissionais isoladamente.  

b) Saneamento do mercado, ou da relação de medicamentos da instituição, eliminando 
produtos perigosos ou desnecessários, adotando preferencialmente os genéricos e 
revendo sistematicamente os procedimentos de programação e aquisição. 

c) Produção / aquisição, armazenamento e distribuição eficazes dos medicamentos 
considerados essenciais. 

d) Uso da nomenclatura genérica em todas as atividades e controle de qualidade 
independentemente dos interesses dos produtores e fornecedores. 

 
9. Na reação de aglutinação passiva reversa as partículas inertes são: 
 
a) Hemácias revestidas com antígenos naturais; 
b) Partículas de látex com antígenos adsorvidos artificialmente; 
c) Partículas de látex revestidas com anticorpos adsorvidos; 
d) Hemácias revestidas com seus anticorpos naturais. 
 
10. Cada um dos parasitos abaixo tem um hospedeiro intermediário como parte do 
seu ciclo de vida, EXCETO: 
 
a) Trichuris trichiura; 
b) Taenia solium; 
c) Toxoplasma gondii; 
d) Schistossoma mansoni. 
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11. Para realização do teste de Elisa, sabe-se que é importante que haja a lavagem 
entre cada etapa para retirar os excessos de antígenos e anticorpos para evitar 
falso-positivo. Qual a sequência CORRETA das etapas descritas abaixo para 
realização do teste de Elisa? 
 

a) Sensibilização da placa; bloqueio; adição da amostra; adição do conjugado; adição do 
substrato; 

b) Sensibilização da placa; adição do substrato; bloqueio; adição do conjugado; adição 
do substrato; 

c) Sensibilização da placa; adição da amostra; adição do conjugado; bloqueio; adição do 
substrato; 

d) Sensibilização da placa; bloqueio; adição do conjugado; adição do substrato; adição 
da amostra. 

 

12. Existem diversos tipos de tubos usados para coleta por venopuntura. Eles 
variam pelo tipo de aditivo presente e seu volume. A cor da tampa usada identifica 
o aditivo. Marque abaixo qual a associação está INCORRETA: 
 

a) Tampa roxa – Aditivo EDTA; 
b) Tampa cinza – Aditivo Fluoreto de sódio; 
c) Tampa azul – Aditivo Heparina; 
d) Tampa vermelha – Sem aditivo. 
 

13. Um kit de hemaglutinação que recomenda o uso da amostra diluída 1:2, foi 
utilizado de modo incorreto, usando soro total ao invés da diluição recomendada. 
Qual explicação para o que teria acontecido? 
 

a) Poderia ter usado o soro total, pois não iria alterar os resultados; 
b) Poderia ocorrer o efeito pós-zona, com resultado falso negativo, devido à presença de 

poucos anticorpos na amostra; 
c) Poderia ocorrer o efeito pro - zona, onde teríamos um falso resultado positivo, devido 

ao excesso de anticorpos na amostra; 
d) Poderia ocorrer o efeito pro - zona, onde teríamos um falso resultado negativo, devido 

ao excesso de anticorpos na amostra, impossibilitando a formação de 
imunocomplexos estáveis.  

 

14. A reação imunológica para detecção de anticorpos circulantes no soro, que 
utiliza lâminas de vidro sensibilizadas com antígeno e, como conjugado, um 
anticorpo IgG marcado com fluorocromo é: 
 

a) Reação de aglutinação passiva reversa; 
b) Reação de hemaglutinação; 
c) Reação de imunofluorescência indireta; 
d) Reação de imunofluorescência direta. 
 

15. Quanto ao Teste Oral de Tolerância a Glicose (TTG) é CORRETO afirmar: 
 

a) No TTG coleta-se sangue arterial 30, 60 e 120 minutos, sendo o suficiente para dosar 
e alcançar o diagnóstico do Diabetes Mellitus; 

b) O diagnóstico é dado quando a glicemia de 2 horas no TTG for igual ou superior a 200 
mg/dL, não importando os valores intermediários; 

c) Os Cumarínicos, a Heparina, Fenilbutazona e Anti-Histamínicos diminuem a tolerância 
a glicose; 

d) O material biológico utilizado no teste é o soro. 
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16. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) As Leis 8.080 e 8.142, de 1990, conhecidas como Leis Orgânicas da Saúde, 
regulamentaram o SUS, criado pela Constituição de 1988; 

b) Tem como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a participação da 
comunidade; 

c) O SUS é financiado com recursos do orçamento da União, dos Estados e do Distrito 
Federal; 

d) Tem como prioridades as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

 

17. São princípios doutrinários do SUS, EXCETO: 
 

a) Universalidade; 
b) Equidade; 
c) Integralidade; 
d) Participação popular. 

 

18. Julgue as seguintes afirmativas sobre o controle epidemiológico da Dengue em 
verdadeiras ou falsas e, em seguida, assinale a alternativa correspondente: 
 

( ) É definido como caso confirmado de Dengue Clássico, o caso suspeito confirmado 
laboratorialmente.  

( ) A vigilância epidemiológica tem como objetivo reduzir a infestação pelo Aedes 
aegypti, reduzir a incidência de Dengue e reduzir a letalidade por Febre Hemorrágica 
do Dengue. 

( ) As medidas de controle da Dengue se restringem ao seu vetor. 
( ) A finalidade das ações domiciliares de rotina é acabar com a infestação do vetor. 
( ) O homem infecta o mosquito durante o período de viremia, que se inicia 5 dias antes 

da  febre. 
 

a) V; V; V; F; F; 
b) F; F; V; V; F; 
c) V; F; V; V; F; 
d) V; F; F; F; V. 

 

19. De acordo com a portaria nº 104 do Ministério da Saúde, de 25 de janeiro de 
2011, são doenças de notificação compulsória imediata, EXCETO: 
 

a) Caso suspeito ou confirmado de Febre Hemorrágica da Dengue; 
b) Caso suspeito ou confirmado de Coqueluche; 
c) Caso suspeito ou confirmado de Cólera; 
d) Caso suspeito ou confirmado de Sarampo. 

 

20. Uma equipe de Saúde da Família, ao iniciar suas atividades em uma dada área 
de abrangência, deve, além de executar os programas básicos propostos pela 
secretaria municipal, discutir com as lideranças comunitárias locais quais ações 
poderiam ser priorizadas em cada momento. Dessa maneira, estaria privilegiando o 
princípio da Atenção Básica da: 
 

a) Adscrição da clientela; 
b) Equidade; 
c) Participação social; 
d) Qualidade da assistência. 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 21 a 26. 
 

ONDE ESTÁ MEU EMPREGO? 
 

Os empregos estão mudando de característica. A mão de obra foi substituída pelo 
computador, a força pela criatividade, e o medo começa a ser trocado  pela motivação. O 
trabalho em equipe minou o individualismo, ou pelo menos está quase chegando lá. O 
setor de serviços tem crescido exponencialmente, e novas competências são exigidas 
pelas empresas. Resumindo: Os empregos não estão onde sempre estiveram, e o mais 
dramático é que a maioria das pessoas disponíveis no mercado está desatualizada, vive 
correndo atrás de empregos que não existem mais.  

A tecnologia que chegou para facilitar nossas vidas criou uma nova “encrenca” em 
nossa carreira.  

As planilhas de custos substituíram muitas pessoas nas empresas de 
contabilidade, o sintetizador eletrônico substituiu muitos músicos nas gravações. Lembra 
aquela orquestra com dezenas de músicos? Pois é, hoje só há  um tecladista com um 
computador. Os caixas eletrônicos, por exemplo, estão demitindo muitos bancários. Essa 
é a realidade à qual não há retorno. Precisamos nos acostumar a essas mudanças e não 
ficar lamentando o leite derramado. 

Quando falo em evolução tecnológica, não falo de algo necessariamente 
sofisticado, uma simples rede de pesca pode mudar a vida de uma vila de pescadores. 
Imagine a seguinte cena: Uma vila de pescadores onde eles usam vara de pescar e 
conseguem em média 2Kg de peixes por dia . Cada um come 1 Kg e vende o outro Kg 
por R$ 5,00. No fim do mês, cada um fatura algo como R$100.00, o que é mais do que 
suficiente para a sobrevivência da família. Tudo em perfeita harmonia.  

Até que um dia, Antônio, um dos pescadores, aparece com uma rede e consegue 
pescar 100 Kg de peixe por dia. Ele come 1 Kg e vende o restante por R$1.00 o Kg. 
Fatura R$99.00 por dia, uma pequena fortuna naquela vila. 

Resultado: O equilíbrio em que aquela comunidade vivia foi para o espaço. Agora, 
os compradores não estão mais dispostos a pagar  R$ 5.00 por Kg de pescado. Adianta 
reclamar? Não, a rede do Antônio matou os empregos dos outros pescadores que 
usavam vara de pescar, e outros trabalhos surgiram, como: Vendedores de peixes, 
peixarias especializadas, franquias, restaurantes. Uma simples rede bagunçou a vida de 
muita gente. A mesma coisa acontece nas empresas.  

Há muitas redes de pescar aparecendo todos os dias nos escritórios, nas fábricas, 
nas multinacionais. Uma revolução tecnológica e diferentes empregos. 

Mais importante que reclamar é fazer a si mesmo a pergunta. “O meu emprego 
ainda existe?” Ele só vai ter boa expectativa de vida se você souber se reciclar e estiver 
aberto as novidades. Não há outra saída, senão assumir o controle de sua carreira ou 
empresa e investir pesado na evolução profissional. Quem estaciona morre em águas 
turbulentas. Cresça dia a dia, espelhe-se em profissionais bem sucedidos e atente-se a 
novas oportunidades.  

Fique de olho em alguns detalhes fundamentais. 
1º Procure conhecer o mundo fora da sua empresa! Seus concorrentes vão lhe motivar a 
avançar. 
2º Estude sempre! 
3º Aprenda com as derrotas e comemore suas vitórias. 
4º Abra sua cabeça. Valorize teatro, cinema, música, literatura, a inspiração vem de sua 
riqueza interior e de experiências de vida. 
5º Seja feliz, realize os seus sonhos, dê  atenção a sua família, aos seus amigos, tenha 
atividades lúdicas e, principalmente, dê um tempo para você. 

SHINYASHIKI, Roberto – “Dez Mandamentos para a Carreira” 
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21. Segundo o consultor, algumas mudanças na empregabilidade devem ser 
consideradas. Dos fatos abaixo, qual NÃO foi apresentado pelo consultor. 
 
a) Desaparecimento de empregos em razão de inovações tecnológicas; 
b) Mudança no mercado de trabalho: não percebida por parte das pessoas que buscam 

emprego; 
c) Valorização da disposição para trabalho em equipe, em detrimento da iniciativa 

individualista; 
d) Concentração de empregos na indústria dos centros urbanos. 

 
22. Das alternativas abaixo, qual NÃO constitui objetivo do texto? 
 
a) Informar os leitores sobre mudanças na situação de empregabilidade, no mundo atual, 

e suas causas; 
b) Convencer os leitores que buscam emprego sobre a necessidade de se prepararem 

para as mudanças no mundo do trabalho; 
c) Criticar as inovações tecnológicas, em razão de provocarem desemprego; 
d) Orientar os leitores quanto a mudanças de comportamento, necessárias para se 

enfrentar as novas situações de emprego. 
 

23. Observe os itens abaixo: 
 
I. No título, o pronome, na 1ª pessoa gramatical, foi empregado em referência ao autor. 
II. No título, a função semântica e gramatical do pronome não são as mesmas, pois 

embora na 1ª pessoa, foi empregado sem referência a um sujeito determinado. 
III. No título, o pronome na 1ª pessoa, tem o sentido de pluralidade. 
 
Está(ão) CORRETA(S): 
 
a) Somente o item I; 
b) Somente o item II; 
c) Somente o item III; 
d) Os itens II e III. 

 
24. “Quando falo em evolução tecnológica, não falo de algo necessariamente 
sofisticado, uma simples rede de pesca pode mudar a vida de uma vila de 
pescadores.” A oração principal “não falo de algo necessariamente sofisticado” pode 
manter seu sentido sem a oração subordinada, anterior a ela, “Quando falo em evolução 
tecnológica”?  
 
Explique qual das alternativas NÃO responde corretamente à questão:  
 
a) O período ficaria incompreensível, pois a informação da subordinada “Quando falo em 

algo sofisticado” é retomada na oração principal que se segue. 
b) O sentido da oração principal está subordinado à oração anterior, o que cria uma 

dependência lógico-semântica entre as duas orações. 
c) Não há uma relação hierárquica entre as duas orações, que estão no mesmo nível de 

dependência sintático-semântica: a existência de uma compromete a outra. 
d) Ambas as orações são independentes e não interdependentes, não apresentando, 

portanto, relação sintática.  
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25. Em referência ao título, é CORRETO afirmar que o autor, com essa escolha, quer 
justificar: 
 
a) Que o emprego está em extinção; 
b) Que é necessário adaptar-se às mudanças no mercado de trabalho; 
c) Que não há emprego suficiente para todos; 
d) Que a tecnologia tomou o lugar de todos os humanos no mercado de trabalho. 
 
26. Observe os itens abaixo: 
 
I. “A mão de obra foi substituída pelo computador”  
II. “O setor de serviços tem crescido exponencialmente.” 
III. “Ele só vai ter boa expectativa de vida se você souber se reciclar.” 
 
O(s) item (ns) que está (ão) na voz passiva analítica é (são): 

 
a) Somente o item I; 
b) O item I e II; 
c) Somente o item III; 
d) Todos os itens. 

 

Observe a tira abaixo: 

 
 

27. É CORRETO afirmar que: 
 
a) A charge faz, unicamente, uma denúncia ao abandono à educação por parte do 

Governo; 
b) A charge questiona o problema da defasagem do ensino por parte dos alunos; 
c) A charge faz uma alusão tanto ao abandono à educação quanto às novas regras 

ortográficas; 
d) A charge tem o intuito, exclusivamente, de chamar a atenção para as mudanças 

ocorridas com o novo acordo ortográfico. 
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28. Pode-se AFIRMAR que a resposta do aluno: 
 
a) É ambígua, demonstrando o desconhecimento do mesmo além da denúncia feita aos 

governantes quanto à indiferença à educação do país; 
b) É irônica, demonstrando a falta de qualificação dos profissionais da educação; 
c) É satírica, criticando o descaso dos professores com os alunos com problema de 

aprendizagem; 
d) É crítica, pois denuncia a falta de recursos físicos nas escolas públicas do país. 

 
Leia a reescritura da fábula, feita por Jô Soares, em forma de rap e responda as 
questões a que ela se referem (29 a 32). 
 
 

LA FONTAINE REVISITADO: 
O RAP DA CIGARRA E A FORMIGA 

 
Saca essa fábula, bicho, 

que vai te deixar cabreiro. 
Num depósito de lixo 

tinha um bruta formigueiro. 
O formigueiro falado, 

na verdade não era mixo. 
Foi para ficar rimado 

que eu falei que era no lixo. 
As formigas, ligadonas, 
trabalhavam noite e dia. 
Ficavam muito doidonas 

plugadas nessa mania. 
podes crer, não é mentira. 

Um dia uma punk louca 

que se chamava cigarra 

e achava que era uma touca 

trabalhar tanto, na marra, 
se meteu com a formigada 

e falou, pontificando: 
– Trabalhar é uma jogada 

devagar quase parando. 
Coisa careta, uma fria, 

bobeira que eu não assumo 

e avisou que não curtia 

formigueiro de consumo. 
As formigas, sem ligar, 
responderam na maior: 
– Se você não trabalhar, 

vai acabar na pior. 

A cigarra se mandou 

dizendo que era besteira. 
Das formigas se afastou 

cantando um roque 
pauleira. 

Só voltou quando era 
inverno. 

As formigas, pra esnobar, 
em vez de 

um papo fraterno, foram se 
bacanear. 

Disseram logo as formigas: 
– Olha, se quiser guarida 

vai pedir pras tuas amigas. 
Nós não damos boa vida. 

E a cigarra: – Eu tô na 
minha... 

Não vim aqui pedir nada. 
Só vim dizer que eu, 

sozinha, 
fiz a Sena acumulada. 

Moral: Para alguém ganhar sozinho 
na Sena acumulada, tem que ser 
leão.  
Ou então cigarra, bicho. Enfim, bicho, 
bicho. 

 
JÔ Soares, In: Revista VEJA, 

31.10.1990 p. 17 
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29. Das afirmativas abaixo, julgue aquelas que são verdadeiras (V) e aquelas que 
são falsas (F). 
 
( ) Seguindo a estrutura e o desenvolvimento de um rap, Jô Soares faz uma brincadeira 

com a fábula “A Cigarra e a Formiga”. 
( ) Com o sobretítulo “La Fontaine Revisitado”, Jô Soares explicita a retomada de uma 

fábula do escritor francês La Fontaine. 
( ) O autor (Jô Soares) faz uma crítica da fábula de La Fontaine. 
 
Depois de analisar os itens, pode-se AFIRMAR que eles são, respectivamente: 
 
a) V –V – V; 
b) V – F – V;  
c) V – V – F; 
d) F – F – F. 

 
30. Todas as alternativas abaixo estão de acordo com o texto, EXCETO: 
 
a) Valorização do lúdico, do lazer, da sorte; 
b) Negação do trabalho como um valor social; 
c) Uso da linguagem coloquial (gírias) da época em que foi escrito; 
d) Uso da paráfrase para fazer uma reprodução do texto original, sem alterar o sentido.  

 
31.  “Saca essa fábula, bicho, que vai te deixar cabreiro.”  
 “Num depósito de lixo tinha um bruta formigueiro.” 
 
É CORRETO afirmar que os termos destacados são, RESPECTIVAMENTE: 
 
a) Vocativo e adjunto adverbial; 
b) Aposto e sujeito; 
c) Adjunto adnominal e adjunto adverbial; 
d) Objeto direto e objeto indireto. 

 
32. “Se você não trabalhar vai acabar na pior.” 
 “Só voltou quando era inverno.” 
 “Para alguém ganhar sozinho na Sena acumulada, tem que ser leão.”  
 
Os termos destacados são orações subordinadas exprimindo, RESPECTIVAMENTE: 
 
a) Condição – tempo – consequência; 
b) Condição – tempo – finalidade; 
c) Concessão – tempo – causa; 
d) Condição – condição – consequência. 
 
33. Na frase “É frequente o descaso com o ensino público.” Há: 
 
a) Sujeito desinencial; 
b) Sujeito inexistente; 
c) Sujeito simples e claro; 
d) Sujeito indeterminado. 
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34. O plural dos substantivos compostos apresentando radicais separados por 
hífen ou sem o sinal diacrítico, podem aparecer com as seguintes flexões abaixo, 
EXCETO em: 
 
a) Pés de moleque – guarda-roupas – tique-taques; 
b) Guardas-florestais – quartas-feiras – abaixo-assinados; 
c) Obras-primas – pingue-pongues – mulas sem cabeça; 
d) Fim de semanas – meio ambientes – couve-flores. 

  
35. Observe o trecho abaixo: 
 

“Nunca me preocupei com o mal que ocorre, quando usamos a sinceridade. Digo 
isso porque não cedo à corrupção no intuito de não perder o grupo em que estou 
inserido. Desde cedo, aprendi que, na vida, quem não quer ser um mau cidadão, 
deve resistir aos desígnios da falsa camaradagem. Ser absolvido dos caminhos  
imprecisos e absorvidos pelas veredas da dignidade.” (autor desconhecido) 

 
Analisando as palavras destacadas, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Há dois pares de palavras parônimas e um par de palavras homônimas; 
b) Há dois pares de palavras homônimas e um par de palavras parônimas; 
c) Há somente pares de palavras homônimas; 
d) Há somente pares de palavras parônimas. 

 
36. Leia os versos abaixo e responda que está proposto: 
 

“Teus olhos são negros, negros 
Como as noites sem luar... 
Não vês, não vês? 
Meu coração é triste  
Como um calouro quando leva ponto” (Castro Alves) 

 
Nos versos destacados, houve a utilização, RESPECTIVAMENTE, de: 
 
a) Uma metáfora e um eufemismo; 
b) Uma comparação e uma metáfora; 
c) Uma comparação e uma personificação; 
d) Uma metonímia e uma personificação. 

 
37. De acordo com a nova gramática oficial, a acentuação está INDEVIDA em: 
 
a) Açúcar – júri – chapéu – balaústre; 
b) Carretéis – heróico – fôrma – rói; 
c) Anéis – álbum – espécie – fé; 
d) Anzóis – viúva – céu – órfã. 
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38. Observe a placa abaixo: 

 
É CORRETO afirmar que: 
 

a) A flexão de número dos verbos destacados está empregada corretamente nos dois 
casos, uma vez que se trata de uma oração na voz passiva sintética; 

b) A flexão de número dos verbos destacados está incorreta, uma vez que ambos 
contêm sujeito indeterminado não podendo nesse caso sofrer flexão; 

c) A flexão de número dos verbos está correta somente no primeiro caso, uma vez que o 
mesmo pertence a uma oração na voz passiva sintética; 

d) A flexão de número dos verbos está correta somente no segundo caso, uma vez que o 
mesmo pertence a uma oração contendo índice de indeterminação de sujeito. 

 

39. Observe as frases abaixo: 

 
 
Nas expressões “a serviço” e “a ficar” o não emprego do acento indicador de crase 
NÃO se dá pelo mesmo motivo em: 
 
a) Ninguém chegou a tempo para a reunião. 

Ficara somente a reclamar do atraso. 
b) Fez o pagamento a prazo. 

Estava destinado a entidades carentes. 
c) Refiro-me a Lucia neste momento. 

Estamos a resolver por dias. 
d) Devolveu a ferramenta errada. 

Convenceu a garota a participar do evento. 
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40. A pontuação que COMPROMETE a norma padrão está em: 
 
a) “Os preparativos para a copa do mundo, em 2014, está mexendo com toda a 

população mineira; uma vez que tem prejudicado o trânsito nos horários de pico.” 
b) “A maior preocupação do povo brasileiro nas próximas eleições, é saber se realmente 

serão cumpridas as novas regras que estabelecem uma conduta satisfatória para o 
exercício do mandato.” 

c) “Ninguém sabe ao certo se haverá mudanças nas normas que regem o sistema 
tributário brasileiro, uma vez que todos estão precisando de algo novo.” 

d) “Ainda que tudo pareça impreciso, a justiça tem se preocupado em organizar a 
situação da corrupção nos mais altos escalões da sociedade, principalmente dentro 
dos palácios em que estão os líderes que prometem justiça a seus eleitores.” 

 
 

 

ATENÇÃO 
 
USANDO SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA A FRASE ABAIXO NO LOCAL 
INDICADO NA FOLHA DE RESPOSTAS: 
 

“Lembre-se de que um bom exemplo é o melhor sermão”. 
 

 




