
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ 

 

* 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 20/04/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, de 02/02/2015. 
 * 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: 19 DE ABRIL DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ENFERMEIRO 



 

 

 

  

PARTE I - ENFERMEIRO 
 
01 - Considerando a Lei Orgânica da Saúde, 8.080, que foi 
promulgada em 19 de setembro de 1990 e dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. No Título II, referente ao Sistema 
Único de Saúde, o Parágrafo 2º afirma que: 

A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 

B) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito 
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de 
Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos 
competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil. 

C) A União poderá executar ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária em circunstâncias 
especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à 
saúde, que possam escapar do controle da direção 
estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que 
representem risco de disseminação nacional. 

D) A iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 

E) As ações e serviços de saúde voltados para o 
atendimento das populações indígenas, em todo o 
território nacional, coletiva ou individualmente, 
obedecerão ao disposto nesta Lei. 

 
02 - Também de acordo com a Lei 8.080/90, Capítulo VI, que 
trata do Subsistema de Atendimento e Internação Domiciliar, 
qual das alternativas não se aplica? 

A) São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde, o atendimento domiciliar e a internação 
domiciliar.  

B) Na modalidade de assistência de atendimento e 
internação domiciliares incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, 
entre outros necessários ao cuidado integral dos 
pacientes em seu domicílio.  

C) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de 
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de 
pessoas jurídicas de direito privado na promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

D) O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora. 

E) O atendimento e a internação domiciliares só poderão 
ser realizados por indicação médica, com expressa 
concordância do paciente e de sua família.  
 

03 - Qual dos Movimentos listados a seguir se refere a um 
“Conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e 
transformações necessárias na área da saúde, que começou a 
acontecer no início dos anos 70, no Brasil”? 

A) Reforma Sanitária 
B) Movimento Campanhista 
C) Movimento Curativo 
D) Reforma Psiquiátrica 
E) Neoliberalismo  

04 - A Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, 
7.498/86, de 25 de junho de 1986 dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras 
providências, em seu artigo 11, qual das seguintes 
atividades é considerada do enfermeiro como integrante da 
equipe? 

A) Participar da programação da assistência de 
Enfermagem. 

B) Participar da equipe de saúde. 
C) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes 

graves com risco de vida. 
D) Participação em projetos de construção ou reforma 

de unidades de internação. 
E) Observar, reconhecer e descrever sinais e 

sintomas. 
 

05 - Considerando as Teorias de Enfermagem que são 
fundamentais para o crescimento científico da profissão e 
definem e determinam a busca pela qualidade da 
assistência, qual dos Teóricos listados a seguir foi 
responsável pela Teoria das Necessidades Básicas? 

A) Myra E. Levine 
B) Virgínia Henderson 
C) Martha Rogeres 
D) Dorothea Orem 
E) Wanda Horta 

 
06 - De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN-311/2007, 
no capítulo que trata das Relações Profissionais, qual dos 
seguintes corresponde a um dever? 

A) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia 
e ser tratado segundo os pressupostos e princípios 
legais, éticos e dos direitos humanos. 

B) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, 
científicos e culturais que dão sustentação a sua 
prática profissional. 

C) Fundamentar suas relações no direito, na 
prudência, no respeito, na solidariedade e na 
diversidade de opinião e posição ideológica. 

D) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade. 

E) Obter desagravo público por ofensa que atinja a 
profissão, por meio do Conselho Regional de 
Enfermagem 

 
07 - Analise as alternativas a seguir e assinale qual a 
finalidade primordial da Norma Operacional Básica de 
1996? 

A) Definir o quantitativo de AIHs para os estados e 
estabelecer os critérios de transferências aos 
estados e municípios sem prejuízo dos municípios 
com populações menores que 20 mil habitantes. 

B) Redefinir as gestões municipais em incipiente, 
parcial e semiplena, melhorando dessa forma os 
repasses municipais com melhoria do atendimento 
a sua população. 

C) Manifestar à Bipartite interesse em assumir 
responsabilidades em formar o Conselho Municipal 
de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde. 

D) Encaminhar à Bipartite proposta de incorporação das 
unidades estaduais e federais. 



 

 

 

  

E) 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, reordenando o modelo de atenção à 
saúde. 

 
08 - Sabendo que a hanseníase é uma doença infectocontagiosa, 
de evolução lenta, que atinge a pele e nervos periféricos, qual a 
alternativa que apresenta de forma correta o seu período de 
incubação? 

A) 6 meses a 1 ano 
B) 2 a 4 meses 
C) 10 a 12 anos 
D) 2 a 7 anos 
E) 13 a 15 anos 

 
09 - Um paciente diagnosticado com hanseníase, que apresenta 
6 lesões de pele, com baciloscopia negativa, deverá ser tratado 
por quanto de tempo, de acordo com a Portaria 3.125/10, do 
Ministério da Saúde? 

A) 12 meses 
B) 6 meses 
C) 2 meses 
D) Dose única 
E) 24 meses 

 
10 - Em relação às orientações que o enfermeiro precisa dar aos 
comunicantes de pacientes de hanseníase sobre a vacina BCG, 
de acordo com a Portaria 3.125/10, do Ministério da Saúde é 
incorreto afirmar:  

A) O comunicante diagnosticado com hanseníase não 
deverá ser vacinado. 

B) O comunicante que já tem uma cicatriz vacinal deverá 
tomar mais uma dose. 

C) O comunicante deverá receber uma dose e seis meses 
após, mais uma dose. 

D) O comunicante que não tem cicatriz vacinal deverá 
receber apenas uma dose.  

E) O comunicante que tem duas cicatrizes vacinais não 
deverá mais ser vacinado.  

 
11 - Analise as alternativas a seguir e assinale aquela em que, 
dos 3, apenas um, não é um agravo de Notificação 
Compulsória, de acordo com a Portaria Nº 1.271, de 6 de junho 
de 2014? 

A) Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico; Doença Invasiva por "Neisseria"; Marburg. 

B) Lassa; Marburg; Ebola. 
C) Acidente por animal potencialmente transmissor da 

raiva; Botulismo; Cólera. 
D) Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, 

incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais 
pesados); Leishmaniose tegumentar americana; Febre 
tifoide. 

E) Difteria, Óbito materno; Peste. 
 

 
 
 
 
 
 
 

12 - De acordo com o Artigo 2º da Portaria 1.271, de 6 de 
junho de 2014, a “Situação que pode constituir potencial 
ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto ou 
epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração 
no padrão clínico epidemiológico das doenças conhecidas, 
considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a 
gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, 
bem como epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou 
acidentes”, é chamado de: 

A) Doença. 
B) Notificação compulsória imediata. 
C) Agravo. 
D) Evento de Saúde Pública. 
E) Evento sentinela. 

 
13 - A Nota Técnica sobre as mudanças no tratamento da 
tuberculose no Brasil para adultos e adolescentes, resolve, em 
sua segunda mudança: 

A) Introduzir o etambutol como quarto fármaco na fase 
intensiva de tratamento (dois primeiros meses) do 
esquema básico. 

B) Divulgar modificações no sistema de tratamento para 
a tuberculose. 

C) Realizar alterações no acompanhamento do caso no 
sistema de informações e no retratamento de casos. 

D) Realizar alterações no tratamento para tuberculose 
resistente. 

E) Introduzir a apresentação em comprimidos com dose 
fixa combinada dos 4 fármacos (4 em 1) para a fase 
intensiva do tratamento. 

 
14 - Ainda de acordo com a Nota Técnica sobre as mudanças 
no tratamento da tuberculose, o que não se preconiza para os 
casos de retratamento? 

A) A solicitação de cultura.  
B) Esquema básico associado ao corticosteroide. 
C) Identificação do caso. 
D) Teste de sensibilidade. 
E) Esquema básico de tratamento. 

 
15 - Qual dos medicamentos a seguir é usado no tratamento do 
Lupus Eritematoso Sistêmico, por pulsoterapia? 

A) Furosemida 
B) Ciclofosfamida 
C) Dexclorfeniramina 
D) Propatilnitrato 
E) Fenitoína  

 
16 - Qual dos seguintes fármacos faz parte do grupo dos Anti-
inflamatórios Não Esteroides (AINS)? 

A) Prednisona 
B) Nalbufina  
C) Ibuprofeno  
D) Clindamicina 
E) Alopurinol  

 
17 - O Calendário de Vacinação Nacional de Vacinação 
atualmente está dividido por categorias, que estão representadas 
nas alternativas a seguir, exceto: 

A) Adultos 
B) Puérperas   
C) Adolescentes 
D) Adultos  
E) Idosos  



 

 

 

  

18 - Também de acordo com o Calendário Nacional de 
Vacinação, qual das seguintes não se refere a uma das 
orientações para a vacina contra a hepatite B? 

A) Completar o esquema om a vacina penta. 
B) Para crianças que iniciam acima de 4 anos 11 

meses e 29 dias, administrar 3 doses da vacina 
penta. 

C) Em caso de esquema vacinal incompleto, não 
reiniciar o esquema. 

D) Para gestantes em qualquer idade gestacional 
administrar 3 doses, devendo-se considerar o 
histórico vacinal. 

E) Deve ser dada uma dose ao nascer 
referencialmente nas primeiras 24 horas. 
 

19 - Ainda de acordo com o Calendário Nacional de 
Vacinação, qual a idade máxima para administração da 
vacina contra a Hepatite A? 

A) 1 ano 11 meses e 29 dias 
B) 2 anos 11 meses e 29 dias 
C) 3 anos 11 meses e 29 dias 
D) 4 anos 11 meses e 29 dias 
E) 5 anos 11 meses e 29 dias 

 
20 - De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, 
qual a orientação correta para administração do esquema 
da vacina contra o HPV? 

A) Administrar 3 doses (0, 6 e 60), com intervalo de 
6 meses entre a primeira e a segunda doses e 60 
meses entre a primeira e a terceira doses. 

B) Administrar 2 doses (0 e 6), com intervalo de 6 
meses entre a primeira e a segunda doses. 

C) Administrar dose única. 
D) Administrar 3 doses (0, 6 e 12), com intervalo de 

6 meses entre a primeira e a segunda doses e 12 
meses entre a primeira e a terceira doses. 

E) Administrar 3 doses (0, 4 e 30), com intervalo de 
4 meses entre a primeira e a segunda doses e 30 
meses entre a primeira e a terceira doses. 
 

21 - Doença infecciosa febril aguda, causada por 
protozoários, transmitidos pela fêmea infectada do 
mosquito Anopheles. Apresenta cura se for tratada em 
tempo oportuno e adequadamente. Trata-se da seguinte 
doença: 

A) Malária  
B) Febre amarela  
C) Esquistossomose  
D) Doença de Chagas 
E) Toxoplasmose  

 
22 - Qual dos fármacos listados a seguir é usado 
especificamente no tratamento da Doença de Alzheimer: 

A) Cloridrato de petidina 
B) Sinvastatina 
C) Rivastigmina  
D) Cloreto de magnésio 
E) Vitamina K 

 
 
 
 

23 - Helminto causador da Filariose, longo e delgado, que 
vive quase que exclusivamente em seres humanos, se 
alojam no sistema linfático, que mantém o equilíbrio 
delicado entre os tecidos e o sangue e é um componente 
essencial do sistema de defesa do organismo. Trata-se da: 

A) Taenia solium 
B) Ancylostoma duodenale 
C) Enterobius vermiculares 
D) Schistosoma mansoni 
E) Wuchereria bancrofti 

 
24 - Em uma unidade de internação foi prescrito pelo 
médico 6 frascos de 500 ml de soro fisiológico a 0,9% para 
serem administrados em 24 horas, em Bomba de Infusão 
Contínua (BIC), em um indivíduo adulto, do sexo 
masculino. Qual será a vazão da BIC para esse volume? 

A) 500 ml / hora 
B) 125 ml / hora 
C) 167 ml / hora 
D) 42 ml / hora 
E) 1000 ml / hora 

 
25 - O conhecimento dos Indicadores de Saúde cada vez 
mais é necessário para uma correta tomada de decisões na 
área de saúde. Qual dos Indicadores seguintes não é de 
Recursos? 

A) Número de profissionais de saúde por habitante. 
B) Gasto médio (SUS) por atendimento ambulatorial. 
C) Distribuição dos postos de trabalho de nível 

superior em estabelecimentos de saúde. 
D) Produto Interno Bruto (PIB) per capita. 
E) Valor médio pago por internação hospitalar no 

SUS (AIH). 
 

26 - São Indicadores Socieconomicos, exceto: 
A) Taxa de analfabetismo 
B) Níveis de escolaridade 
C) Taxa de crescimento da população 
D) Razão de renda 
E) Taxa de trabalho infantil 

 
27 - Acentuada diminuição do volume do líquido 
amniótico, diagnosticado quando o volume se apresenta 
inferior a 250ml, entre a 21ª e a 42ª semanas gestacionais. 
Se trata de: 

A) Polidrâmnio 
B) Crescimento intrauterino restrito 
C) Descolamento cório-amniótico 
D) Gravidez ectópica 
E) Oligoidrâmnio 

 
28 - Dentre as Doenças Sexualmente Transmissíveis 
listadas a seguir, qual a que tem como agente etiológico o 
Papiloma Vírus Humano (HPV)? 

A) Condiloma 
B) Gonorreia 
C) Clamídea 
D) Cancro mole 
E) Tricomoníase  

 



 

 

 

  

PARTE II – PORTUGUÊS 
 

As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte: 
 

Celebridades descelebradas 
Luli Radfahrer 

 

A privacidade se tornou um mito e, já que é impossível 
retroceder, é preciso gerir essa nova imagem pública 
 

Não se iluda: as mídias sociais e as bases de dados de 
comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de 
privacidade. Filtradas pelos algoritmos inteligentes dos 
mecanismos de buscas, elas facilitaram o acesso e a 
identificação de praticamente qualquer pessoa, por mais que 
respeitem o anonimato de seus usuários. 

Quando a informação é muita, não é difícil fazer 
cruzamentos únicos de variáveis. Quem vive naquele bairro, 
trabalha naquela empresa, come naquele restaurante, abastece o 
carro com aquela frequência, usa aquele computador e aquele 
telefone, acessa aqueles sites, clica naqueles links e compra 
aqueles produtos é facílimo de rastrear. 

Já que é impossível (e bem pouco prático) viver fora do 
grid de informação digital, é preciso administrar a imagem 
pública em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros se 
tornaram celebridades, mesmo sem fazer nada de célebre. Por 
maior que seja a diferença de influência entre o Tom Hanks e 
seu correspondente no século 2.0, os cuidados que ambos 
precisam ter com a exposição indesejada são bem próximos. 

A sociedade das opiniões públicas é mais rica e complexa 
do que aquilo que se chamava antigamente de "opinião 
pública", ficção sociológica que acreditava ser possível tirar a 
média do que era declarado e descartar o que desviasse do 
padrão. Com a popularidade de acesso aos meios de 
publicação, o indivíduo urbano, globalizado e massificado usa 
as redes como válvula de escape para manifestar sua identidade 
e, nesse processo, se expõe de forma inimaginável. 

Não é preciso habitar a casa do Big Brother para ter a vida 
privada transformada em entretenimento. Basta fazer o que não 
seria feito normalmente em público. Uma briga entre 
namorados, um namorico, um comentário entredentes, uma 
bebedeira ou até uma inocente ida ao banheiro quando se está 
só, dentro de casa, agora está sujeita ao escrutínio público das 
câmaras ocultas em telefones celulares. As paredes não têm 
ouvidos, mas todo o resto parece ter. 

Já que é impossível retroceder, o que resta é administrar 
esse novo tipo de patrimônio público. Como todo patrimônio, 
ele precisa ser estável para se tornar uma referência e, nesse 
processo, acaba perdendo a espontaneidade, a mais humana de 
suas características. 

Aos poucos as regras de conduta invadem os recônditos da 
vida pessoal, plastificando a personalidade e a prendendo à 
máscara construída ao longo da vida, mesmo que não se 
concorde com ela. 

Hoje todos nos tornamos personalidades transparentes. 
Nunca foi tão fácil checar referências, e, a princípio, não há 
nada de errado nisso. Uma das principais regras de 
sobrevivência social, pilar de sistemas tão diversos quanto a 
maçonaria ou o marketing, sempre foi desconfiar de estranhos. 
De perto, entretanto, ninguém é normal.  

Como diz a polícia dos Estados Unidos, você sempre tem o 
direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá ser 
usado contra você. As mídias sociais são, como o próprio nome 
dá a entender, uma forma de mídia. 

Pessoas comuns não têm relações públicas, advogados, 
assessores ou consultores de imagem para auxiliá-las no dia a 
dia e, por isso, ainda vão demorar para perceber que um 
vexame registrado on-line é quase tão difícil de apagar quanto 
um nu indesejado. 

 

RADFAHRER, Luli. Celebridades descelebradas. Folha de 
São Paulo, 27 jul. 2011.Tec, p.F14. Acesso em 19/09/2013. 

 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. De acordo com o artigo de opinião, as mídias sociais e as 
bases de dados do comércio eletrônico acabaram com a 
privacidade das pessoas, pois o desenvolvimento de 
mecanismos de busca e de armazenamento de dados facilitou o 
acesso à informação sobre estas. 
II. Segundo o texto, o grande volume de informação disponível 
sobre as pessoas e os mecanismos de transmissão em rede, 
facilita o cruzamento de variáveis para fazer um rastreamento. 
III. Segundo o artigo de opinião, checar referências, isto é, 
conferir informações sobre alguém é errado, pois acarreta em 
uma invasão de privacidade. 

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

 
30 - De acordo com o articulista é possível considerar um 
“novo tipo de patrimônio público”: 

A) as câmaras ocultas 
B) a casa do Big Brother 
C) os telefones celulares 
D) a vida privada 
E) o twitter 

 
31 - Quantos parágrafos do texto são argumentativos? 

A) Três 
B) Seis 
C) Sete 
D) Quatro 
E) Cinco 

 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. A afirmação “é preciso administrar a imagem pública” 
significa que devemos nos expor publicamente sem receio 
algum, pois através das redes de relacionamento podemos 
construir nossa imagem com autenticidade.  
II. É possível identificar no texto os seguintes tipos de 
argumento: com ironia, de citação, de valoração.  
III. Perder a espontaneidade e moldar a sua personalidade de 
acordo com o que os outros querem, podem ser consequências 
para o indivíduo com a exposição de sua identidade na mídia. 

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

 
 
 
 



 

 

 

  

33 - A regência nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Seu comportamento não pareceu agradável aos 
olhos dos presentes. 

B) Os novos funcionários ainda não estão aptos para 
o cargo. 

C) Cláudio mora vizinho de minha casa. 
D) Calar é preferível que falar sem pensar. 
E) Estou ansioso por ouvir sua resposta. 

 
34 - Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego 
do acento indicador de crase: 

A) Quero dizer à senhora que gostei de seu último 
livro. 

B) Não volto mais àquele lugar. 
C) Não estavam dispostos à abrir mão dos lucros. 
D) Seu estilo era à Portinari. 
E) Voltamos às pressas. 

 
A questão 35 refere-se ao anúncio seguinte: 

 
 

35 - A figura de linguagem presenta no anúncio acima é: 
A) hipérbole 
B) prosopopeia 
C) eufemismo 
D) antítese 
E) metonímia 

 
 A questão 36 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

36 - A oração destacada classifica-se como: 
A) subordinada substantiva objetiva indireta 
B) subordinada substantiva objetiva direta 
C) subordinada adjetiva restritiva 
D) subordinada substantiva completiva nominal 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
As questões 37 e 38 referem-se a tira seguinte: 

 
37 - Das afirmações seguintes: 
I. No segundo quadrinho foi utilizado a figura de 
linguagem denominada “onomatopeia”. 
II. Na oração no primeiro quadrinho o verbo se encontra 
na “voz passiva sintética”. 
III. A repetição da letra E da forma verbal “ERA” no 
último quadrinho procura expressar o último suspiro da 
aranha sob a forma de um berro. 

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

 
38 - A função sintática do termo “pelas outras aranhas” no 
primeiro quadrinho é: 

A) agente da passiva 
B) predicativo 
C) complemento nominal 
D) objeto indireto 
E) aposto 

 
39 - No período “Vejam os cidadãos conscientes que eles 
se tornaram”, o elemento destacado tem a função sintática 
de: 

A) predicativo do sujeito 
B) sujeito 
C) predicativo do objeto 
D) objeto direto 
E) adjunto adnominal 

 
40 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
pertencentes ao processo de formação “derivação 
parassintética”: 

A) afago | amadurecer 
B) incomunicável | esfriar 
C) fidalgo | desobediência  
D) passatempo | televisão  
E) envelhecer | acariciar 

 
 

 




