
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Saúde Pública 
- 10 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 05/11/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA de 23/08/2013. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 03 DE NOVEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 



 

 

 

  

PARTE I – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
01 - O agente comunitário de saúde precisa ter 
conhecimento na área de epidemiologia para melhor 
atender à população. Nesse caso assinale a alternativa que 
melhor se adéqua ao seguinte conceito: doença infecciosa 
que se espalha entre a população, localizada em uma 
grande região geográfica como, por exemplo, um 
continente, ou mesmo o planeta. 

A) Pandemia 
B) Epidemia 
C) Taxonomia 
D) Endemia 
E) Imunização 

 
02 - São muitos os relatórios que devem ser apresentados 
às secretarias de saúde e são atribuições dos profissionais 
de saúde alimentar esses dados. Qual das seguintes fichas 
não deve ser preenchida pelo agente comunitário de saúde? 

A) A  
B) B-GES 
C) B-HAN 
D) D 
E) PMA2 

 
03 - Qual das seguintes doenças é causada pelo 
Plasmodium vivax? 

A) Malária 
B) Sífilis 
C) Doença de Chagas  
D) Esquistossomose 
E) Dengue 

 
04 - Uma mãe que teve o seu parto com 40 semanas de 
gestação pariu o seu bebê em qual situação? 

A) Pré-termo 
B) Natimorto 
C) Pós termo 
D) A termo 
E) Anencéfalo  

 
05 - Assinale a alternativa que representa uma importante 
orientação aos casais que realizam o planejamento 
familiar:  

A) Orientação sobre vacinação contra o tétano. 
B) Orientação sobre cirurgias ginecológicas.  
C) Orientação sobre afastamento do trabalho em caso 

de doença.   
D) Orientação sobre métodos de biossegurança.   
E) Orientação sobre métodos anticonceptivos. 

 
06 - O agente comunitário de saúde deve estar sempre 
atento aos riscos de adoecimento da população, 
contribuindo com o trabalho do agente de endemias. Nesse 
caso, qual das alternativas representa o hospedeiro 
intermediário da esquistossomose? 

A) Homem 
B) Rato 
C) Caramujo  
D) Cachorro 
E) Mosquito  

 
 

07 - O pré-natal deve ser realizado por todas as gestantes e 
os profissionais de saúde devem estar preparados para 
prestar esse atendimento. Nesse caso, em relação ao pré-
natal, qual das seguintes atividades não deve ser realizada 
pelo agente comunitário de saúde, de acordo com as 
orientações do Ministério da Saúde? 

A) Realizar visitas domiciliares, identificando 
gestantes e desenvolvendo atividade de educação 
da gestante e de seus familiares, orientando sobre 
os cuidados básicos de saúde e nutrição, cuidados 
de higiene e sanitários. 

B) Realizar consultas periódicas, identificar situações 
de risco e realizar diagnóstico e tratamento. 

C) Deve encaminhar a gestante ao serviço de saúde 
ou avisar ao enfermeiro ou ao médico de sua 
equipe, caso apresente: febre, calafrio, corrimento 
com mau cheiro, perda de sangue, palidez, 
contrações uterinas frequentes, ausência de 
movimentos fetais, mamas endurecidas, vermelhas 
e quentes, e dor ao urinar. 

D) Realizar a captação precoce de gestante para a 1° 
consulta e para consultas subsequentes. 

E) Realizar visitas no período puerperal, acompanhar 
o processo de aleitamento, orientar a mulher e seu 
companheiro sobre planejamento familiar. 
 

08 - Qual das seguintes doenças é viral? 
A) Tuberculose 
B) Sífilis 
C) Hanseníase 
D) Candidíase  
E) Raiva 

 
09 - A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de 
grande importância epidemiológica para o Brasil e precisa 
que ações de controle sejam realizadas com a contribuição 
dos profissionais de saúde. São ações que contribuem 
muito para o controle da hanseníase, exceto: 

A) Tratamento precoce da doença 
B) Campanhas educativas 
C) Diagnóstico precoce  
D) Tratamento tardio da doença 
E) BCG em contatos sadios 

 
10 - Qual das seguintes doenças não é protegida pela 
vacina tetraviral, que está disponível no Sistema Único de 
Saúde? 

A) Sarampo  
B) Varicela 
C) Hepatite A 
D) Rubéola 
E) Caxumba  

 
11 - De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, 
disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), em qual 
idade deverá ser administrado o 2º reforço da vacina DTP? 

A) Ao nascer  
B) Aos 2 meses 
C) Aos 12 meses 
D) Aos 2 anos 
E) Aos 4 anos  

 



 

 

 

  

12 - Uma gestante que apresenta eclampsia pode estar 
apresentando que alteração específica da doença?  

A) Hipotensão  
B) Normotensão 
C) Anemia 
D) Hipertensão 
E) Hipotermia  

 
13 - O exame de Papanicolau deve ser realizado para 
prevenir qual das seguintes doenças? 

A) Diabetes  
B) Câncer de colo uterino 
C) Hipertensão 
D) Câncer de ovário 
E) Câncer de fígado   

 
14 - Qual das seguintes doenças deve ser atendida nos 
Centros de Atenção Psicossociais? 

A) Doença mental 
B) Doença meningocócica 
C) Doença neurológica 
D) Doença renal aguda 
E) Doença renal crônica 

 
15 - Qual das seguintes alternativas não representa uma 
doença de pele? 

A) Hanseníase 
B) Psoríase 
C) Vitiligo 
D) Anemia  
E) Pênfigo  

 
16 - Qual das seguintes doenças não é contagiosa? 

A) Hepatite B 
B) Sífilis  
C) Lúpus 
D) Tuberculose pulmonar 
E) Sarampo  

 
17 - Qual das seguintes informações está relacionada de 
forma incorreta? 

A) Cadastramento das famílias – ficha A 
B) Acompanhamento de gestantes – ficha B-Ges 
C) Acompanhamento de diabéticos – ficha B- DIA 
D) Registro de atividades, procedimentos e 

notificações – ficha D 
E) Acompanhamento de hanseníase – ficha B-HA 

 
18 - A qual dos órgãos públicos o agente de saúde deverá 
recorrer se tomar conhecimento ou presenciar pais que 
cometem violência contra suas crianças? 

A) Conselho de saúde 
B) Ministério público 
C) Secretaria estadual de saúde 
D) Conselho tutelar 
E) Promotoria da infância e adolescência 

 
 
 
 
 
 
 

19 - A portaria GM/MS 1013/00, determinou a proporção 
de cadastramento das famílias no Sistema de informação 
da Atenção Básica (SIAB) e estabeleceu que: 

A) Até 1° de outubro de 2000 – 100% das famílias 
acompanhadas deveriam estar cadastradas no 
SIAB. 

B) Até 1° de fevereiro de 2001 – 100% das famílias 
acompanhadas deveriam estar cadastradas no 
SIAB. 

C) Até 1° de dezembro de 2000 – 50% das famílias 
acompanhadas deveriam estar cadastradas no 
SIAB. 

D) Até 5° de outubro de 2005 – 90% das famílias 
acompanhadas deveriam estar cadastradas no 
SIAB. 

E) Até 10° de janeiro de 2010– 80% das famílias 
acompanhadas deveriam estar cadastradas no 
SIAB. 

 
20 - Qual a quantidade de habitantes preconizada pelo 
Ministério da Saúde que deverá fazer parte da área adscrita 
de uma equipe de saúde da família? 

A) 740 a 1.000 pessoas 
B) 2.400 a 4.500 pessoas 
C) 340 a 600 pessoas 
D) 240 a 1.500 pessoas 
E) 1.000 a 10.000 pessoas 

 



 

 

 

  

PARTE II - SAÚDE PÚBLICA 
 
21 - A Lei 8080/90 é a mais importante e significativa do 
Sistema Único de Saúde. Em relação a esta lei assinale a 
alternativa correta: 

A) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde é uma 
das diretrizes do SUS. 

B) O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da Administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

C) Integralidade de assistência é entendida como 
acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistenciais. 

D) Não há direito à informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde. 

E) Há capacidade de resolução dos serviços apenas 
no nível de assistência primário. 
 

22 - A Norma Operacional Básica de 1996 (NOB 96) 
define o novo modelo de gestão das três esferas de 
governo e reorienta a responsabilidade destas dentro dos 
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma 
assinale a alternativa que melhor explica a finalidade desta 
NOB: 

A) A NOB 96 tem por finalidade primordial 
centralizar o pleno exercício, por parte do Estado, 
da função de gestor da atenção à saúde, com a 
conseqüente redefinição das responsabilidades, do 
Distrito Federal e da União, avançando na 
consolidação dos princípios do SUS. 

B) A NOB 96 tem por finalidade primordial 
promover o distanciamento, por parte do poder 
público municipal e do Distrito Federal, da função 
de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes, 
com a conseqüente redefinição das 
responsabilidades dos Estados, do Distrito Federal 
e da União, avançando na consolidação dos 
princípios do SUS. 

C) A NOB 96 tem por finalidade primordial 
promover a articulação do Distrito Federal, 
Estados e União, no sentido de retroceder no 
avanço dos princípios do SUS. 

D) A NOB 96 tem por finalidade primordial destacar 
as responsabilidades dos Estados, do Distrito 
Federal e da União, na centralização de todos os 
programas de saúde pública do Brasil. 

E) A NOB 96 tem por finalidade primordial 
promover e consolidar o pleno exercício, por parte 
do poder público municipal e do Distrito Federal, 
da função de gestor da atenção à saúde dos seus 
munícipes, com a conseqüente redefinição das 
responsabilidades dos Estados, do Distrito Federal 
e da União, avançando na consolidação dos 
princípios do SUS. 
 
 

 
 
 

23 - Na Constituição Federal de 1988, qual dos artigos a 
seguir não está diretamente relacionado à saúde? 

A) 195 
B) 196 
C) 197 
D) 198 
E) 199 

 
24 - Atualmente no Brasil muitos sistemas de informação 
armazenam dados essenciais sobre doenças e podem 
auxiliar os profissionais de saúde e gestores em suas 
tomadas de decisão. Dessa forma assinale a alternativa que 
representa a sigla do sistema que se destina ao 
armazenamento dos dados sobre as doenças de notificação 
compulsória? 

A) SISVAN 
B) SIA/SUS 
C) SIA/NET 
D) SINAN 
E) INTRANET 

 
25 - O Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece através 
de lei, o controle social e os financiamentos. Assinale a 
alternativa que se refere a esta lei:  

A) 10.590/86 
B) 7.498/86 
C) 8.080/90 
D) 7.340/00 
E) 8.142/90 

 
26 - Quais são as instâncias colegiadas do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e que podem ser utilizadas pela população 
como forma de realizar o controle social? 

A) Votos e Partidos Políticos 
B) Secretarias de Saúde e Prefeituras 
C) Conselhos e Conferências de Saúde 
D) Leis e Portarias 
E) Juizados Especiais e Promotorias 

 
27 - Assinale a alternativa que se relaciona corretamente 
com a atual política de atenção à saúde mental que deve 
ser realizada na rede primária: 

A) Hospitais psiquiátricos 
B) Hospitais gerais 
C) Centros de internamento 
D) Centros de apoio psico-sociais 
E) Postos de saúde 

 
28 - Em qual nível de atenção devem ser atendidos os 
pacientes que fazem parte do Programa de Diabéticos e 
Hipertensos (HIPERDIA)? 

A) Atenção intermediária 
B) Alta complexidade 
C) Atenção plena 
D) Atenção terciária  
E) Atenção primária 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

29 - Quais dos seguintes medicamentos são distribuídos 
gratuitamente pelo Programa de Controle da Hanseníase 
aos portadores da doença? 

A) Furosemida, metoclopramida e Nistatina 
B) Rifampicina e captopril 
C) Furosemida e dimeticona 
D) Rifampicina, clofazimina e dapsona 
E) Dimeticona, captopril e escopolamina 

 
30 - Qual das seguintes doenças ainda não possui vacina? 

A) Rubéola 
B) Hepatite B 
C) Dengue 
D) Meningite 
E) Hepatite A 

 
 
PARTE III – PORTUGUÊS 
 

As questões de 31 a 34 referem-se ao texto seguinte: 
 

No trânsito, a ciranda das crianças 
 

 Estão sempre na esquina da Avenida Brasil com a 
Rua Colômbia. Duas meninas e dois meninos num dia. No 
outro, três meninas, dois meninos. Parecem se alternar. Irão 
para outros pontos? Mas três crianças três crianças são fixas, 
donas do lugar. Conquistaram por usucapião. Dominam o 
território. Como ou quem faz essa divisão? Por que não 
aparecem outras? Chegam cedo e só vão embora quando o 
tráfego diminui, depois das oito da noite. Cada uma carrega 
sua caixinha de Mentex, de chicletes, de bombom. Ainda que 
seja a região propícia ao luxuoso chocolate Godiva, se vende 
bem o Sonho de Valsa dos mais gostosos. Faça sol ou chuva, 
as crianças estão ali, alertas, correndo da avenida para a rua, 
da rua para a avenida, ao sabor dos sinais de trânsito. Num 
canto da Imi, a loja de decorações, ficam duas mulheres. 
Talvez as mães ou quem quer que sejam. Não arredam o pé 
do lugar, não se levantam nunca. Ficam apenas fiscalizando, 
atentas ao movimento das crianças. Passam o dia sentadas. 
Nunca sentem vontade de ir ao banheiro? E quando 
necessitam, como fazem? As empresas por aqui certamente 
não as deixam entrar. Há uns arbustos perto da Rua México. 
Seria ali que deságuam?  De vez em quando, as duas tomam 
sorvete. Ou um Yakult ocasional, quando passam aquelas 
mulheres puxando um carrinho branco. 
 As crianças possuem, entre elas, um gentlemen’s 
agreement. Quando o sinal vermelho acende, elas correm, 
distribuindo as tarefas. 
 – O BMW é seu! 
 – O Mercedes fica comigo! 
 – Corra para o Alfa! 
 Conhecem todas as marcas de “carrões”! As 
crianças executam uma ciranda em meio aos carros, correndo 
agarradas às caixinhas. Os que se aproximam, dentro dos 
veículos, mantêm os vidros fechados. Defesa paulistana. O 
vidro erguido isola o motorista do mundo. 
 As crianças rodeiam, olham para dentro, como 
esfomeados olham alguém comendo num restaurante. Há 
quem faça um aceno com a cabeça, sempre negativo. Outros 
abanam as mãos. Há os impacientes, os irritados. Terceiros 
continuam a conversar com os parceiros ao lado. O mundo no 
interior dos carros é uma bolha, cápsula espacial. As pessoas 
estão na estratosfera. Nada têm a ver com o que se passa fora. 

Todos fazem questão de não olhar, não ouvir. Como se estas 
crianças fossem invisíveis ou transparentes. Os olhares as 
atravessam, sem que elas se materializem, se corporifiquem, 
se tornem humanas. 
 Parecem não se cansar nunca. Sempre sorridentes. 
Brincam entre si. O não constante não as desilude, nem tira o 
ânimo. Sabem, desde cedo, que o não faz parte da vida delas, 
permanece grudado na pele. Conhecem mais o não que o sim. 
Correm de um lado para o outro. Os que estão nos “carrões” 
são os que nunca compram. Quem chega em carros 
“inferiores”, em vulgares Fuscas, Gols, Voyages, Unos, em 
geral abre o vidro, dá uma palavra. Muitas vezes, as crianças 
querem apenas conversar com alguém diferente. Enfiam a 
cabeça dentro da janela, com olhos excitados. Sempre pedem 
alguma coisa, para não perder o hábito: “Tia, me dá aquele 
batom? Tio, me dá essa caneta!” E querem a revista, o jornal, 
o chaveiro  que ficou no console, até mesmo os folhetos 
recebidos na esquina anterior. 
 Às vezes, chove. E o abrigo é original, ainda que não 
proteja muito. As crianças procuram se enfiar nos vãos das 
letras gigantescas que formam a palavra Imi. Letras de 
concreto, verdes. Há uma ligação entre o I e o M. O M abriga 
em suas curvas duas crianças. Claro que há proteção no caso 
da chuva ser vertical. Se tem vento ou a chuva vem inclinada, 
elas se molham. Também não se importam. Existe coisa 
melhor, quando a gente é criança, que brincar na chuva? 
Ainda que estas crianças, de oito ou nove anos, mirradas, 
sejam adultas no que possuem de experiência, vivência. 
Amadurecem cedo. Olhamos e não sabemos. Quanto tempo 
terão de vida pela frente? Que caminhos existem diante delas? 
 Onde moram? Foram à escola algum dia? Faço 
mentalmente estas perguntas. Por que não faço direto para 
elas em lugar de ficar imaginando? É que sabemos as 
respostas. Neste Brasil sabemos todas as respostas sobre 
miséria, fome, subvidas. Por isso não perguntamos. As 
crianças desta esquina se reproduzem em centenas de outras 
esquinas desta cidade. Deste Brasil. Mas houve um dia em 
que elas estiveram especialmente excitadas. E felizes. Foi na 
manhã em que o cortejo levando Senna ao cemitério passou 
aqui. As crianças, contentíssimas, venderam, como nunca, 
suas balas, chocolates, Mentex, bombons. As coisas se 
esvaziaram. Tristezas de uns, meio de vida e alegria de outros. 

(Ignácio de Loyola Brandão. Calcinhas secretas. São Paulo: 
Ática, 2003. p. 76-8. Col. Para Gostar de Ler.) 

 
31 - Das afirmações seguintes: 
I. Os fatos relatados no texto acontecem numa esquina da 
cidade de São Paulo. 
II. Ao longo do texto, o narrador se faz várias perguntas que 
aparecem em frases interrogativas diretas. 
III. Através do 1º parágrafo do texto, é possível perceber que 
o trabalho das crianças é espontâneo, sem qualquer obrigação. 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

32 - Das afirmações seguintes: 
I. No 1º parágrafo o narrador fica intrigado com o modo como 
as crianças são organizadas para realizar o trabalho e com o 
número de horas que as mulheres que acompanham as 
crianças ficam ali, sem utilizar banheiro. 
II. No último parágrafo há um trecho no qual o narrador, em 
outras palavras, afirma que as crianças retratadas no texto 
existem apenas especificamente na esquina mencionada. 
III. Através da passagem “O mundo no interior dos carros é 
uma bolha, cápsula espacial”, o narrador denuncia a 
sensibilidade e apreço das pessoas com relação a essas 
crianças de rua. 

A) Apenas o item I está correto. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens I e III. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Todos estão corretos. 

 
33 - Todas as afirmações seguintes estão corretas em 
relação ao texto, exceto: 

A) No penúltimo parágrafo há uma reflexão sobre o 
futuro das crianças, o qual é uma incógnita. 

B) No último parágrafo, ao questionar a respeito da 
moradia e da educação das crianças daquela 
esquina, o narrador se coloca como sujeito da 
ação. 

C) A palavra “ciranda” no título do texto assume o 
sentido de “dança de roda infantil”. 

D) O vocábulo “usucapião”, no texto, significa 
“conquista do direito de posse da esquina, por uso 
continuado do lugar”. 

E) No 6º e no 7º parágrafos, o narrador descreve o 
comportamento das pessoas dentro dos carros 
quando o semáforo fecha. 

 
34 - Os vocábulos PROPÍCIA (1º parágrafo), 
EXECUTAM (6º parágrafo) e ALTERNAR (1º parágrafo) 
podem ser substituídos, respectivamente, sem alteração 
semântica por: 

A) oportuna – realizam – distanciar 
B) favorável – lecionam – revezar 
C) favorável – realizam – intercalar 
D) inadequada – efetuam – revezar 
E) inadequada – lecionam – distanciar 

 
35 - Os vocábulos PAUTA, GÊNIO, CRUEL e IGUAIS 
possuem, respectivamente: 

A) ditongo crescente / ditongo decrescente / hiato / 
tritongo. 

B) ditongo decrescente / ditongo crescente / hiato / 
tritongo. 

C) hiato / ditongo crescente / ditongo decrescente / 
tritongo. 

D) tritongo / ditongo crescente / hiato / ditongo 
decrescente. 

E) ditongo decrescente / hiato / ditongo crescente / 
tritongo. 

 
 
 
 
 
 

36 - Assinale a alternativa em que todas as palavras devem 
ser completadas com a letra indicada entre parênteses: 

A) b_ate / c_biça / nód_a / b_lir (O) 
B) al_ema / me_era / au_e / gor_a (G) 
C) ân_ia / far_a / pan_a / ten_o (S) 
D) arr_piar / cr_olina / s_riema / cad_ado (E) 
E) pró_imo / má_imo / e_plendor / au_ílio (X) 

 
37 - Assinale a alternativa na qual o par de parônimos 
apresenta significado incorreto: 

A) delatar – aumentar 
dilatar – denunciar 

B) sortido – abastecido  
surtido – produzido 

C) deferir – conceder 
diferir – divergir 

D) soar – emitir som 
suar – transpirar 

E) costear – navegar 
custear – financiar 

 
38 - Identifique a alternativa em que todos os vocábulos 
foram acentuados de forma correta: 

A) juízo – enjôo – armazém 
B) heróico – álbum – pêndulo 
C) fórceps – nódoa – jurití 
D) egoísta – chapéu – assembléia 
E) médium – balaústre – anzóis 

 
39 - Observe as frases seguintes: 
I. Enquanto ele manter o contrato, haveremos de estar 
seguros. 
II. No caso de ele vier amanhã, receberemo-lo dignamente. 
III. As coisas que vêm ocorrendo requerem toda a nossa 
atenção. 
A flexão de todas as formas verbais está correta em: 

A) I 
B) II 
C) I e II 
D) III 
E) II e III 

 
40 - Assinale a alternativa em que há gênero aparente na 
relação masculino/ feminino das pares: 

A) o cisma – a cisma 
B) jacaré macho – jacaré fêmea 
C) o jornalista – a jornalista 
D) a criança (menino) – a criança (menina) 
E) o cavalheiro – a dama 

 
 

 




