
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA 

 

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

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 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 21/10/2013, 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 SÃO JOSÉ DE PRINCESA, Republicado po Incorreção em 12/08/2013. 
 * 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: 20 DE OUTUBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

FARMACEUTICO 



 

 

 

  

PARTE I - FARMACEUTICO 
 
01 - Com relação as restrições do uso na profilaxia dos 
antimicrobianos, podemos falar que: 
I. as cefalosporinas de 3ª e 4ª gerações devem ser utilizadas 

apenas nos casos de infecção grave; 
II. os aminoglicosídeos devem ser utilizados para profilaxia 

nos casos de alergia as cefalosporinas de 1ª e 2ª geração; 
III. o cloranfenicol não deve ser utilizado para profilaxia 

porque sua mais grave complicação (aplasia medular) não 
é dose-dependente e o seu custo é similar ao de outras 
drogas de menor toxicidade (ex: metronidazol); 

A) somente a afirmativa I esta correta 
B) as afirmativas I e III estão corretas 
C) somente a afirmativa II esta correta 
D) somente a afirmativa III esta correta 
E) as afirmativas I e II estão corretas 

 
02 - Pode ser utilizado na profilaxia da difteria em crianças 
susceptíveis exposta: 

A) eritromicina, via oral, 80-100mg/kg/dia (máximo 4g/ 
dia), dividida em 4 doses durante 14 dias 

B) eritromicina, via oral, 40-50mg/kg/dia (máximo 2g/ 
dia), dividida em 4 doses durante 7 dias 

C) eritromicina, via oral, 4-5mg/kg/dia (máximo 4g/ dia), 
dividida em 4 doses durante 7 dias 

D) eritromicina, via oral, 40-50mg/kg/dia (máximo 4g/ 
dia), dividida em 4 doses durante 14 dias 

E) eritromicina, via oral, 40-50mg/kg/dia (máximo 2g/ 
dia), dividida em 4 doses durante 7 dias 
 

03 - Na prevenção de infecções bacterianas recorrentes do trato 
urinário podemos utilizar segundo o ministério da saúde, por 
ordem de escolha do primeiro para o ultimo: 

A) Sulfametoxasol (400mg) + Trimetoprim (80mg), via 
oral, uma vez ao dia, à noite; Nitrofurantoína, (50mg), 
via oral, uma vez por dia, à noite; Norfloxacino 
(200mg), via oral, uma vez por dia, à noite; Cefalexina 
(125-250mg), via oral, uma vez por dia, à noite 

B) Nitrofurantoína, (50mg), via oral, uma vez por dia, à 
noite; Norfloxacino (200mg), via oral, uma vez por 
dia, à noite; Cefalexina (125-250mg), via oral, uma 
vez por dia, à noite. Sulfametoxasol (400mg) + 
Trimetoprim (80mg), via oral, uma vez ao dia, à noite 

C) Nitrofurantoína, (50mg), via oral, uma vez por dia, à 
noite; Sulfametoxasol (400mg) + Trimetoprim 
(80mg), via oral, uma vez ao dia, à noite;Norfloxacino 
(200mg), via oral, uma vez por dia, à noite; Cefalexina 
(125-250mg), via oral, uma vez por dia, à noite 

D) Cefalexina (125-250mg), via oral, uma vez por dia, à 
noite.Sulfametoxasol (400mg) + Trimetoprim (80mg), 
via oral, uma vez ao dia, à noite; Nitrofurantoína, 
(50mg), via oral, uma vez por dia, à noite; 
Norfloxacino (200mg), via oral, uma vez por dia, à 
noite 

E) Sulfametoxasol (400mg) + Trimetoprim (80mg), via 
oral, uma vez ao dia, à noite; Cefalexina (125-250mg), 
via oral, uma vez por dia, à noite. Nitrofurantoína, 
(50mg), via oral, uma vez por dia, à noite; 
Norfloxacino (200mg), via oral, uma vez por dia, à 
noite 

 

04 - Responda com relação aos fitoterápicos: A Glycyrrhiza 
glavra L. pode ser utilizada como: 

A) Antihipertensivo 
B) Ansiolítico 
C) Antidepressivo 
D) Anestésico 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
05 - A Glycyrrhiza glavra L. é um vegetal conhecido 
popularmente como: 

A) Menta 
B) Alcaçuz 
C) Sene 
D) Dedaleira 
E) Luva de nossa senhora  

 
06 - A Cinchona ledgeriana, foi mais um vegetal que a partir 
do seu uso populara passou a ser produzido pela indústria 
farmacêutica. Este vegetal apresenta uso como: 

A) Vasodilatador 
B) Antiparasitário 
C) Antifúngico 
D) Antimalarico  
E) Sedativo 

 
07 - Medicamento fitoterápico que atua inibindo indiretamente 
ação da adenosina: 

A) Camellia senensis L. 
B) Valeriana oficinalis  
C) Thymus vulgaris L. 
D) Glycyrrhiza glavra L. 
E) Chondodendron tomentossum R. & P.  

 
08 - Qual a RDC que atualmente dispõe sobre a notificação de 
drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e dá outras providências: 

A) Resolução - rdc nº 14, de 9 de março de 2010 
B) Resolução - rdc nº 10, de 9 de março de 2010 
C) Resolução - rdc nº 17, de 9 de março de 2010 
D) Resolução - rdc nº 44, de 9 de março de 2010 
E) Resolução - rdc nº 48, de 9 de março de 2010 

 
09 - A atual RDC que dispõe sobre a notificação de drogas 
vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), nos relata que para fins de padronização, são 
adotadas as seguintes medidas de referência. Uma colher das de 
café e um cálice equivalem respectivamente a: 

A) 0,5g e 10mL 
B) 1g e 30mL 
C) 1g e 10mL 
D) 1,5g e 20mL 
E) 0,5g e 30mL 

 
10 - Para plantas medicinais que passarão por processo 
extrativo a quente (preparados por infusão e decocção), serão 
adotados os seguintes limites para contaminantes 
microbiológicos: 

A) fungos: máximo de 104 UFC por grama 
B) bactérias aeróbicas: máximo de 14 UFC por grama 
C) Escherichia coli: máximo de 30² UFC por grama 
D) outras enterobactérias: máximo de 10 UFC por grama 
E) Nenhuma das respostas anteriores  



 

 

 

  

11 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
nos define droga vegetal como sendo: 

A) planta medicinal ou suas partes, que contenham as 
substâncias, ou classes de substâncias, 
responsáveis pela ação terapêutica, após processos 
de coleta ou colheita, estabilização, secagem, 
podendo ser íntegra, rasurada ou triturada 

B) planta medicinal íntegra, que contenham as 
substâncias, ou classes de substâncias, 
responsáveis pela ação terapêutica, após processos 
de coleta ou colheita, estabilização, secagem, 
podendo ser rasurada ou triturada 

C) planta medicinal ou suas partes, que contenham as 
substâncias, ou classes de substâncias, excluindo-
se as substancias toxicas,  responsáveis pela ação 
terapêutica, após processos de coleta ou colheita, 
estabilização, secagem, podendo ser íntegra, 
rasurada ou triturada 

D) planta medicinal ou suas partes, que contenham as 
substâncias, ou classes de substâncias, 
responsáveis pela ação terapêutica, após processos 
de coleta ou colheita, podendo ser utilizada na sua 
forma fresca, rasurada ou triturada 

E) nenhuma das alternativas anteriores encontra-se 
na RDC 

 
12 - Da notificação e da produção de drogas vegetais, a 
RDC atual nos fala que somente será permitida a 
notificação de produto contendo apenas uma droga vegetal 
e de acordo com os seguintes critérios: 

A) Será permitida a adição de substâncias isoladas, de 
origem vegetal ou não, derivados vegetais ou 
excipientes às drogas vegetais notificadas, desde 
que previamente notificada a ANVISA 

B) Os fabricantes das drogas vegetais abrangidos por 
esta resolução devem apresentar metodologia, 
especificações e resultados dos seguintes testes de 
identidade e qualidade da droga vegetal 30 dias 
após o momento da notificação 

C) Os fabricantes das drogas vegetais abrangidos por 
esta resolução devem apresentar metodologia, 
especificações e resultados dos seguintes testes de 
identidade e qualidade da droga vegetal 60 dias 
após o momento da notificação 

D) Não é permitida a adição de substâncias isoladas, 
de origem vegetal ou não, derivados vegetais ou 
excipientes às drogas vegetais notificadas. 

E) Os fabricantes das drogas vegetais abrangidos por 
esta resolução devem apresentar metodologia, 
especificações e resultados dos seguintes testes de 
identidade e qualidade da droga vegetal 90 dias 
após o momento da notificação 

 
13 - Estando isentos da apresentação de testes de 
estabilidade, as drogas vegetais notificadas abrangidas pela 
resolução que dispõe sobre a notificação de drogas 
vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), terão prazo de validade de até: 

A) 30 dias 
B) 60 dias 
C) 90 dias 
D) 180 dias 
E) 1 ano   

14 - A RDC que dispõe sobre a notificação de drogas 
vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), regulamenta que a embalagem deve apresentar 
exclusivamente as seguintes informações: 

A) Todas as alternativas estão corretas 
B) Nome do produto, no painel principal, que deverá 

ser composto pela nomenclatura popular escolhida 
dentre as relacionadas no Anexo I dessa 
Resolução, seguida da nomenclatura botânica: 
espécie (Gênero+ epíteto específico) 

C) A frase: "Este produto deve ser armazenado ao 
abrigo da luz, à temperatura ambiente e em locais 
secos." 

D) A frase: "Este produto deve ser mantido fora do 
alcance de crianças." 

E) A frase: "Este produto é indicado com base no seu 
uso tradicional." 

 
15 - A RDC que dispõe sobre dispõe sobre o registro de 
medicamentos fitoterápicos, nos relata que prospecção 
fitoquímica é: 
I- Um testes de triagem, qualitativos que utilizam 

reagentes de detecção específicos para evidenciar a 
presença de grupos funcionais característicos na 
matéria - prima vegetal e que auxiliam na 
identificação da espécie vegetal e a diferenciação de 
outras espécies; 

II- Um testes de triagem, semiquantitativos, que utilizam 
reagentes de detecção específicos para evidenciar a 
presença de grupos funcionais característicos na 
matéria - prima vegetal e que auxiliam na 
identificação da espécie vegetal e a diferenciação de 
outras espécies; 

III- Um testes de triagem, qualitativos ou 
semiquantitativos, que utilizam reagentes de detecção 
específicos para evidenciar a presença de grupos 
funcionais característicos na matéria - prima vegetal e 
que auxiliam na identificação da espécie vegetal e a 
diferenciação de outras espécies; 
A) Somente a afirmativa I esta correta 
B) Somente a afirmativa II esta correta 
C) As afirmativas I e II estão corretas 
D) As afirmativas I e III estão corretas  
E) Somente a afirmativa III esta correta 

 
16 - Lei federal que garantiu a terapia antirretroviral no 
Brasil: 

A) Port.344 de 31 de maio de 1998 
B) Lei  8080 de 31 de janeiro 1982 
C) Lei  nº 9.313, de 13 de novembro de 1996 
D) Portaria MS nº 2.314, de 20 de dezembro de 2002 
E) Portaria MS nº 1.679, de 13 de agosto de 2004 

 
17 - Consistem em atividades da assistência farmacêutica, 
exceto: 

A) Seleção 
B) Armazenamento 
C) Distribuição 
D) Programação 
E) Prescrição 

 
 
 



 

 

 

  

18 - É a atividade mais importante da Assistência 
Farmacêutica. Baseada em critérios epidemiológicos, 
técnicos e econômicos, estabelecidos por uma Comissão 
de Farmácia e Terapêutica. 

A) Armazenamento 
B) Distribuição 
C) Seleção 
D) Programação 
E) Dispensação 

 
19 - Consiste num documento de referência nacional, 
tendo por base a Política Nacional de Medicamentos e a 
Política de Assistência Farmacêutica.  É parâmetro 
norteador da produção do mercado farmacêutico.  Serve 
para orientar e subsidiar os Estados e Municípios, na 
elaboração das suas respectivas relações de medicamentos 
essenciais. 

A) Farmacopéia 
B) RENAME 
C) RESME 
D) REMUME  
E) Dicionário terapêutico 

 
20 - São critérios para inclusão de um medicamento na 
relação de medicamentos essenciais,exceto: 

A) De menor toxicidade relativa 
B) Preferencialmente que tenham mais de um 

princípio ativo 
C) Que disponham de informações suficientes sobre a 

biodisponibilidade e demais características 
farmacocinéticas 

D) Estáveis nas condições de estocagem e uso 
E) Que supram as necessidades da maioria da 

população 
 
21 - Quais das alternativas não consistem considerações 
que devem ser feitas no momento de escolher a forma 
farmacêutica de medicamentos para serem inclusos na 
relação de medicamentos essenciais: 

A) A comodidade para a administração aos pacientes 
B) A faixa etária a que se destina 
C) A facilidade para cálculo da dose a ser 

administrada 
D) A facilidade de fracionamento ou adequação das 

doses 
E) Que não possa ser fracionada 

 
22 - Quais dos fatores abaixo não interferem no processo 
de gestão da assistência farmacêutica: 

A) Falta de organização e estruturação dos serviços 
farmacêuticos 

B) Agilidade no processo de aquisição 
C) Compras frequentes, em pequenas quantidades, 

segmentadas, em regime de urgência, por vale e 
outros 

D) Falta de eficiente sistema de controle e de 
informação 

E) Falta constante de medicamentos 
 

 
 
 
 

23 - Medicamentos utilizados no tratamento da 
tuberculose, exceto: 

A) Amicacina 
B) Etambutol 
C) Rifampicina 
D) Cefalexina 
E) Levofloxacino 

 
24 - Situações que indicam a internação hospitalar do 
paciente com tuberculose: 

A) Meningoencefalite tuberculosa 
B)  Intolerância aos medicamentos antiTB 

incontrolável em ambulatório 
C) Estado geral que não permita tratamento em 

ambulatório 
D) Intercorrências clínicas e/ou cirúrgicas 

relacionadas ou não à TB que necessitem de 
tratamento e/ou procedimento em unidade 
hospitalar 

E) Todas estão corretas 
 

25 - Podemos falar sobre as interações medicamentosas: 
I. É frequentemente difícil detectar uma interação 

medicamentosa, sobretudo pela variabilidade 
observada entre pacientes. Não se sabe muito sobre os 
fatores de predisposição e de proteção que 
determinam se uma interação ocorre ou não, mas na 
prática ainda é muito difícil predizer o que acontecerá 
quando um paciente individual faz uso de dois 
fármacos que potencialmente interagem entre si. 

II. Uma solução para o problema prático das interações  é 
selecionar um fármaco que não produza interação (ex: 
substituição de cimetidina por outro antagonista H2), 
contudo, se não houver esta alternativa, é 
frequentemente possível administrar os medicamentos 
que interagem entre si sob cuidados apropriados. Se os 
efeitos são bem monitorados, muitas vezes a 
associação pode ser viabilizada pelo simples ajuste de 
doses. 

III. Muitas interações são dependentes de dose, nesses 
casos, a dose do medicamento indutor da interação 
poderá ser reduzida para que o efeito sobre o outro 
medicamento seja minimizado. Por exemplo, 
isoniazida aumenta as concentrações plasmáticas de 
fenitoína, particularmente nos indivíduos que são 
acetiladores lentos de isoniazida, e as concentrações 
podem se elevar até nível tóxico. Se as concentrações 
de fenitoína sérica são monitoradas e as doses 
reduzidas adequadamente, as mesmas podem ser 
mantidas dentro da margem terapêutica. 

A) Todas as afirmativas estão corretas  
B) Somente a afirmativa I esta correta 
C) Somente a afirmativa II esta correta 
D) Somente a afirmativa III esta correta 
E) As afirmativa I e II estão corretas 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

26 - Os fatores de risco mais referidos para o 
desenvolvimento de reações adversas aos tuberculostáticos 
e que necessitam da suspensão do tratamento, exceto: 

A) Obesidade 
B) Idade (a partir da quarta década) 
C) Dependência química ao álcool (ingestão diária de 

álcool > 80g) 
D) História de doença hepática prévia 
E) coinfecção pelo vírus HIV, em fase avançada de 

imunossupressão 
 

27 - A carie dentaria produzida por um xarope de 
Salbutamol pode ser classificada segundo laporte e capelá 
como: 

A) efeito colateral 
B) efeito idiossincrásico  
C) efeito teratogênico  
D) efeito secundário 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
28 - Qual das interações abaixo pode ser considerada uma 
interação farmacocinética e farmacodinâmica ao mesmo 
tempo: 

A) Tetraciclina com leite 
B) Lidocaína com epinefrina 
C) Probenecida com penicilinas 
D) Diazepam com hidróxido de alumínio 
E) AAS com varfarina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
  
 O liberalismo é uma teoria política e econômica 
que exprime os anseios da burguesia. Surge em oposição 
ao absolutismo dos reis e à teoria econômica do 
mercantilismo, defendendo os direitos da iniciativa privada 
e restringindo o mais possível as atribuições do Estado. 
 Locke foi o primeiro teórico liberal. Presenciou 
na Inglaterra as lutas pela deposição dos Stuarts, tendo se 
refugiado na Holanda por questões políticas. De lá 
regressa quando, vitoriosa a Revolução de 1688, 
Guilherme de Orange é chamado para consolidar a nova 
monarquia parlamentar inglesa. 
 (Maria Lúcia de Arruda Aranha, in História da Educação) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. De acordo com o texto, Locke teve participação apenas 
teórica no liberalismo. 
II. É possível afirmar que Locke julgava ser necessário 
restringir as atribuições do Estado. 
III. A revolução de 1688 foi considerada vitoriosa, pois 
derrubou o absolutismo. 

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

 
30 - É possível inferir do texto que os burgueses teriam 
simpatia com: 

A) o absolutismo 
B) os Stuarts 
C) a perseguição política de Locke 
D) as atribuições do Estado 
E) o liberalismo 

 
31 - Das afirmações seguintes: 
I. A expressão “... que exprime os anseios da burguesia” 
pode ser substituída sem alteração semântica por “que 
expressa os valores da burguesia”. 
II. A teoria política do liberalismo se opunha a parte da 
burguesia. 
III. Infere-se do texto que Guilherme de Orange teria 
ideias liberais. 

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

 
32 - Marque a alternativa em que o elemento destacado foi 
empregado incorretamente: 

A) Não se aborreça com ele, pois é um sujeitinho à-
toa. 

B) Ninguém está afim de voar. 
C) Ao invés de baixar, o preço dos legumes subiu 

nesta semana. 
D) Você é contra a liberdade de imprensa? Por quê? 
E) Terminei o ensino médio há dois anos. 

 
 



 

 

 

  

33 - Observe a sílaba tônica destacada nestas palavras: 
  dedo – árabe – álbum 
Indique o item em que a sílaba tônica das palavras esteja 
na mesma posição das relacionadas acima: 

A) celtibero – pêndulo – quilômetro 
B) látex – pudico – avaro 
C) álcool – rubrica – tulipa 
D) ibero – álibi – aziago 
E) nobel – protótipo – cânon 

 
34 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados pelo processo de derivação parassintética: 

A) apedrejar / enterrar 
B) esburacar / descentralizar 
C) espetaculares / engarrafar 
D) passatempo / e-mail 
E) cavalos-marinhos / fidalgo 

 
A questão 35 refere-se a tira seguinte: 
 

 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. Os verbos ERA e TINHA (2º quadrinho) se encontram 
no tempo pretérito imperfeito do modo indicativo. 
II. Na frase “Se a gente não se esforçar para mudar o 
mundo” as formas verbais destacadas se encontram, 
respectivamente, no infinitivo e futuro do subjuntivo. 
III. No último balão identificamos uma locução verbal que 
pode ser substituída de forma equivalente pelo tempo 
verbal simples “futuro do presente”. 

A) Estão corretos apenas os itens II e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens I e II. 
D) Todos estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
36 - Identificamos uma oração subordinada adverbial 
temporal em: 

A) Houve protestos depois que o diretor saiu da 
reunião. 

B) Irei à praia logo cedo, se não chover. 
C) Não compareceu a reunião dos condôminos 

porque viajou. 
D) Ela distribuiu às crianças os doces que estavam na 

mesa. 
E) Achamos que você deve partir imediatamente. 

 
37 - Na frase “Nas horas vagas, ouvíamos Mozart” 
identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) prosopopeia 
C) metonímia 
D) ironia 
E) eufemismo 

 

A questão 38 refere-se a tira seguinte: 

 
38 - Das afirmações seguintes: 
I. O termo “com o cão feroz” na placa do 1º quadrinho se 
classifica como complemento nominal. 
II. Os vocábulos UMA e DE FICÇÃO (3º quadrinho) são 
adjuntos adnominais do núcleo do predicativo do sujeito 
“uma obra de ficção”. 
III. O vocábulo “comigo” (3º quadrinho) tem a função 
sintática de objeto indireto. 

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

 
39 - A concordância nominal está correta em todas as 
frases, exceto em: 

A) Leia a carta e veja as fotografias anexas. 
B) Eles já estavam igualmente quites. 
C) Eu comprei poucas laranjas e meia melancia. 
D) A mãe ficou meio aborrecida com aquela 

discussão entre os filhos. 
E) Ana e Patrícia somente irão se tiverem bastante 

detalhes do roteiro de viagem. 
 
40 - O acento indicativo de crase foi empregado de forma 
incorreta na alternativa: 

A) Isso cheira à vinho. 
B) As crianças voltaram à piscina. 
C) Refiro-me àquele fato. 
D) A desnutrição abre caminho às doenças. 
E) Avançamos rente à parede. 

 
 
 
 
 




