
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

 

* 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 26/01/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, de 10/11/2014. 
 * 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: 25 DE JANEIRO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 
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PARTE I – ENFERMEIRO PSF 
 
01 - “Juro, livre e solenemente, dedicar minha vida 
profissional a serviço da pessoa humana, exercendo a 
enfermagem com consciência e dedicação; guardar sem 
desfalecimento os segredos que me forem confiados, 
respeitando a vida desde a concepção até a morte; não 
participar voluntariamente de atos que coloquem em risco 
a integridade física ou psíquica do ser humano; manter e 
elevar os ideais de minha profissão, obedecendo aos 
preceitos da ética e da moral, preservando sua honra, seu 
prestígio e suas tradições.” O presente texto se refere, 
especificamente: 

A) Ao juramento de Florence Nigthingale. 
B) Ao juramento de Anna Nery. 
C) Ao juramento da Escola de enfermagem do Rio de 

Janeiro. 
D) Ao texto proferido no XX Congresso Brasileiro de 

Enfermagem. 
E) Ao juramento de Hipócrates. 

 
02 - A Lei Orgânica da Saúde 8.080, que foi promulgada 
em 19 de setembro de 1990, dispõe em seu Artigo 1º que, 
regula em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas 
de direito Público ou privado, sendo suas disposições 
gerais, exceto: 

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

B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

C) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade. 

D) Os níveis de saúde expressam a organização social 
e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 
atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços essenciais.  

E) 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). 

 
03 - Observe as alternativas a seguir e assinale aquela que 
não se relaciona à Norma Operacional da Assistência à 
Saúde, NOAS-SUS 01/02: 

A) Amplia as responsabilidades dos municípios na 
Atenção Básica.  

B) Promove e consolida o pleno exercício, por parte 
do poder público municipal e do Distrito Federal, 
da função de gestor da atenção à saúde dos seus 
munícipes. 

C) Estabelece o processo de regionalização como 
estratégia de hierarquização dos serviços de saúde 
e de busca de maior equidade. 

D) Cria mecanismos para o fortalecimento da 
capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde. 

E) Procede à atualização dos critérios de habilitação 
de estados e municípios. 

 
04 - A Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, No 
7.498/86, de 25 de junho de 1986, estabelece, entre outras 
coisas, que: 

A) Cabe ao enfermeiro e ao técnico em enfermagem a 
organização e direção dos serviços de enfermagem 
e de suas atividades técnicas e auxiliares nas 
empresas prestadoras desses serviços. 

B) Cabe privativamente ao enfermeiro a direção do 
órgão de enfermagem integrante da estrutura 
básica da instituição de saúde, pública e privada, e 
chefia de serviço e de unidade de enfermagem. 

C) Cabe ao técnico em enfermagem o planejamento, 
organização, coordenação, execução e avaliação 
dos serviços da assistência de enfermagem. 

D) Cabe ao técnico em enfermagem os cuidados 
diretos de enfermagem a pacientes graves com 
risco de vida. 

E) Cabe privativamente aos enfermeiros a assistência 
à parturiente e ao parto normal. 

 
05 - Em relação ao Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem assinale a alternativa incorreta: 

A) O Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem leva em consideração a necessidade 
e o direito de assistência em enfermagem da 
população, os interesses do profissional e de sua 
organização.  

B) Está centrado na pessoa, família e coletividade e 
pressupõe que os trabalhadores de enfermagem 
estejam aliados aos usuários na luta por uma 
assistência sem riscos e danos e acessível a toda 
população. 

C) A enfermagem é uma profissão comprometida 
com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, 
família e coletividade. 

D) O profissional de enfermagem atua na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, 
com autonomia e em consonância com os 
preceitos éticos e legais. 

E) O presente Código teve como referência os 
postulados da Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, promulgada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas (1938) e adotada pela 
Convenção de Istambul da Cruz Vermelha (1949). 
 

06 - A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN), Nº 423/2012, Normatiza, no Âmbito do Sistema 
COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, a 
Participação do Enfermeiro na Atividade de Classificação 
de Riscos. De acordo com esta Resolução é correto 
afirmar. 

A) Trata-se de uma atividade a ser realizada apenas 
por enfermeiros e técnicos em enfermagem. 

B) Trata-se de uma atividade a ser realizada por 
qualquer profissional da área da saúde 
devidamente capacitado. 



 

 

 

  

C) Trata-se de uma atividade que ainda não teve 
autorização para entrar em vigor. 

D) Trata-se de uma atividade privativa do enfermeiro. 
E) Trata-se de uma atividade a ser exercida apenas 

por profissionais de nível superior, da área de 
saúde, devidamente capacitados.  
 

07 - Qual a resolução que dispõe sobre a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e a implementação do 
Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou 
privados, em que ocorre o cuidado profissional de 
Enfermagem, e dá outras providências? 

A) Resolução COFEN-378/2010 
B) Resolução COFEN-345/2005 
C) Resolução COFEN-254/2012 
D) Resolução COFEN-106/2003 
E) Resolução COFEN-358/2009 

 
08 - As Teorias de Enfermagem têm importância 
fundamental para o reconhecimento da profissão de 
Enfermagem enquanto ciência. Dagmar Ethel Brodt foi 
responsável por uma dessas importantes Teorias, que foi a: 

A) Teoria das Necessidades Humanas Básicas 
B) Teoria da Adaptação  
C) Teoria Sinergística 
D) Teoria do Autocuidado 
E) Teoria das relações interpessoais 

 
09 - A hanseníase continua sendo um grave problema de 
saúde pública no Brasil, que ainda ocupa posição de 
destaque no mundo devido às suas altas taxas de 
incidência e prevalência de casos. Nesse sentido, qual a 
atual posição do Brasil, em números absolutos de casos da 
doença, no mundo? 

A) 2º lugar 
B) 1º lugar 
C) 3º lugar 
D) 4º lugar 
E) 5º lugar 

 
10 - Para uma pessoa com diagnóstico de hanseníase, que 
apresenta resultado de baciloscopia negativa e 6 lesões de 
pele, qual deverá ser o tratamento com a poliquimioterapia 
(PQT) instituído, de acordo com a Portaria nº 3.125, de 7 
de outubro de 2010? 

A) PQT 6 meses 
B) PQT 10 meses 
C) PQT 24 meses 
D) PQT 12 meses 
E) PQT dose única 

 
11 - Ainda de acordo com a Portaria nº 3.125, de 7 de 
outubro de 2010, a pessoa com hanseníase poderá 
desenvolver episódios reacionais do tipo I e II que serão 
tratados com os seguintes medicamentos de escolha, 
respectivamente: 

A) Talidomida e Clofazimina 
B) Prednisona e Talidomida 
C) Rifampicina e Clofazimina 
D) Dapsona e Prednisona 
E) Prednisona e Rifampicina 

 
 

12 - A Sífilis é uma doença infecciosa crônica, causada 
pela bactéria Treponema pallidum, adquirida, na maior 
parte das vezes, por contato sexual com uma pessoa 
contaminada. Se não tratada, progride tornando-se crônica 
e com manifestações sistêmicas, comprometendo várias 
partes do corpo. Sua progressão, de acordo com o grau de 
comprometimento do corpo, ao longo do tempo, foi 
dividida em fases, que são: 

A) Primária e secundária. 
B) Primária, secundária, terciária e quaternária. 
C) Inicial e final. 
D) Primária e neurológica. 
E) Primária, secundária e terciária. 

 
13 - O sarampo é uma doença infecto-contagiosa, 
transmitida por secreções das vias respiratórias como 
gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse. Qual o seu 
agente etiológico:  

A) Togavírus. 
B) Príon.  
C) Morbillivirus paramyxoviridae. 
D) Estreptococo beta hemolítico 
E) Varicela-Zóster. 

 
14 - O Pré-natal de baixo risco poderá ser realizado por 
enfermeiros e médicos generalistas, nas unidades de saúde 
da atenção básica. O Ministério da Saúde define as 
atribuições de cada um dos profissionais da equipe 
envolvidos no acompanhamento das gestantes. Dessa 
forma, nas alternativas a seguir assinale aquela que não é 
uma atribuição do enfermeiro: 

A) Realizar a consulta de pré-natal de gestação de 
baixo risco intercalada com a presença do(a) 
médico(a). 

B) Orientar as gestantes e a equipe quanto aos fatores 
de risco e à vulnerabilidade. 

C) Solicitar exames complementares e orientar o 
tratamento, caso necessário; 

D) Realizar testes rápidos. 
E) Prescrever medicamentos padronizados para o 

programa de pré-natal (sulfato ferroso e ácido 
fólico, além de medicamentos padronizados para 
tratamento das DST, conforme protocolo da 
abordagem sindrômica). 
 

15 - Na Doença Trofoblástica Gestacional há uma 
degeneração trofoblástica ocorrida após uma gestação, 
tópica ou ectópica, podendo apresentar-se como mola 
hidatiforme, corioadenoma destruens e coriocarcinoma. O 
diagnóstico clínico pode ser feito pela presença de 
sangramento vaginal intermitente, geralmente de pequena 
intensidade, indolor, às vezes, acompanhado da eliminação 
de vesículas, que considera-se um sinal patognomônico. 
Assinale a alternativa que representa os exames realizados 
para a confirmação do caso da Doença Trofoblástica 
Gestacional: 

A) ßHCG e Tomografia computadorizada de abdome. 
B) Rx de abdome e Papanicolau. 
C) Hemograma e Papanicolau 
D) Ultrassonografia e exame histopatológico do 

material curetado. 
E) Tomografia computadorizada de abdome e Teste 

ELISA 



 

 

 

  

16 - Wanda Horta inspirou seus estudos, na Teoria da 
Motivação Humana de Maslow, fundamentada nas 
necessidades humanas básicas. Baseado nessa Teoria de 
Enfermagem, qual das alternativas a seguir não representa 
uma das Necessidades Humanas Básicas?  

A) Autorregulação 
B) Necessidades fisiológicas 
C) Segurança 
D) Amor 
E) Estima 

 
17 - A Colestase é uma diminuição ou interrupção do fluxo de 
bílis devido a obstrução, mas o fígado continuará produzindo 
bilirrubina, a qual será desviada para o sangue, se depositando 
na pele e provocando a icterícia. A concentração excessiva de 
bilirrubina poderá causar os seguintes sintomas, exceto: 

A) Fezes descoradas 
B) Esteatorreia  
C) Prurido corporal 
D) Sangramentos 
E) Alta absorção de cálcio e vitamina D 

 
18 - O tétano é uma infecção aguda e grave, causada pela 
toxina do Clostridium tetani. O tétano decorrente de acidentes 
se manifesta por aumento da tensão muscular geral. Os 
músculos do pescoço podem ser atingidos, o que provoca 
dificuldade de deglutição. Há ainda casos de contratura 
muscular generalizada e rigidez muscular progressiva. Crises 
de contraturas, geralmente são desencadeadas por estímulos 
luminosos, sonoros ou manipulação da pessoa, podendo levar 
à morte. Sobre o tétano é incorreto afirmar: 

A) O bacilo se encontra no intestino dos animais, 
especialmente do cavalo e do homem. 

B) Queimaduras e tecidos necrosados também são uma 
porta de entrada, o que favorece o desenvolvimento 
da bactéria. 

C) A bactéria do tétano pode ser encontrada nos mais 
diversos ambientes. 

D) As formas graves são transmitidas de um indivíduo 
para o outro. 

E) Aqueles que já contraíram a doença, não adquirem 
anticorpos para evitá-la novamente. 

 
19 - De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, 
disponível no Sistema Único de Saúde, com quantos meses 
deverá ser administrada à criança, a segunda dose da vacina 
Pneumocócica 10 valente, em situação de rotina? 

A) 4 meses 
B) 2 meses 
C) 1 mês 
D) 12 meses 
E) 6 meses  

 
20 - O Sistema Único de Saúde (SUS) iniciou a vacinação 
contra o HPV, para adolescentes, com a intenção de reduzir 
os números de câncer de colo de útero. Qual a faixa etária a 
ser vacinada em situação de rotina? 

A) 11 a 13 anos  
B) 10 a 14 anos 
C) 11 a 16 anos 
D) 12 a 14 anos 
E) 10 a 18 anos 

 

21 - Ainda de acordo com o Calendário Nacional de 
Vacinação, disponível no Sistema Único de Saúde, a partir 
de qual idade poderá ser administrada a vacina Rotavírus 
Humano, em situação de rotina? 

A) 1 mês e 15 dias 
B) 2 meses 
C) 3 meses 
D) 2 meses e 7 dias 
E) 1 mês 

 
22 - A Dengue continua sendo um grave problema de 
saúde pública no Brasil e todos os profissionais da área 
devem estar alertas e atualizados sobre a doença. Em 
relação ao ciclo de transmissão da Dengue assinale a 
alternativa correta: 

A) O tempo necessário para o vírus se reproduzir no 
organismo do mosquito é de 8 a 12 dias. . 

B) O ciclo se inicia quando o mosquito macho do 
Aedes aegypti pica uma pessoa com dengue.  

C) Esse mesmo mosquito macho, ao picar um ser 
humano sadio, transmite o vírus para o sangue 
dessa pessoa.  

D) Dentro de um tempo, que varia de 20 a 35 dias, a 
doença começa a se manifestar.  

E) O ciclo da Dengue só ocorre uma única vez. 
 

23 - Os Indicadores de Saúde oferecem possibilidades de 
análise da situação de saúde no país e devem ser sempre 
consultados pelos profissionais da área, visando um bom 
planejamento para um atendimento de qualidade. Dessa 
forma analise as alternativas e assinale aquela que não se 
refere a um indicador socioeconômico: 

A) Taxa de analfabetismo 
B) Níveis de escolaridade 
C) Produto Interno Bruto (PIB) per capita 
D) Taxa bruta de natalidade 
E) Taxa de trabalho infantil  

 
24 - Para o procedimento de Sondagem Nasoenteral, após 
a colocação da sonda, qual das ações está contraindicada? 

A) Realização da radiografia de controle. 
B) Utilização de seringa para Introdução de ar através 

da sonda. 
C) Retirada do fio guia após realização da 

radiografia. 
D) Realizar auscultar com estetoscópio. 
E) Introdução do fio guia. 

 
25 - Analise as fórmulas a seguir e assinale a que é 
utilizada para o cálculo de vazão em Bomba de Infusão 
Contínua (BIC): 

Considere: V = volume; T = Tempo; 
A) V_ 

T 
B) _V_ 

Tx2 
C) _V_ 

Tx3 
D) _V_ 

Tx4 
E) _V_ 

Tx5 
 



 

 

 

  

26 - De acordo com a Nota Técnica sobre as mudanças no 
tratamento da Tuberculose no Brasil para adultos e 
adolescentes, no esquema para meningoencefalite, quais 
dos fármacos não faz parte daqueles utilizados na fase de 
tratamento intensiva? 

A) Isoniazida 
B) Rifampicina 
C) Pirazinamida 
D) Etambutol 
E) Clofazimina  

 
27 - As atribuições dos profissionais das equipes de 
atenção básica devem seguir as referidas disposições legais 
que regulamentam o exercício de cada uma das profissões. 
Qual das seguintes, não representa uma das atribuições do 
enfermeiro na atenção básica? 

A) Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias 
cadastradas nas equipes e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações etc.), em todas 
as fases do desenvolvimento humano: infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade. 

B) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros 
pontos de atenção, respeitando fluxos locais, 
mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico deles. 

C) Planejar, gerenciar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os 
outros membros da equipe; 

D) Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da 
UBS. 

E) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 
atividades em grupo e conforme protocolos ou 
outras normativas técnicas estabelecidas pelo 
gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, observadas as disposições legais da 
profissão, solicitar exames complementares, 
prescrever medicações e encaminhar, quando 
necessário, usuários a outros serviços. 

 
28 - O Ministério da Saúde realiza acompanhamento 
rigoroso dos repasses financeiros para as equipes da 
Estratégia de Saúde da Família, obedecendo os seguintes 
critérios para suspensão desses repasses em caso de 
ausência desses profissionais, por um período superior a: 

A) 30 dias 
B) 40 dias 
C) 15 dias 
D) 60 dias 
E) 50 dias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
O fragmento de notícia a seguir aborda a economia alemã 
no ano de 2005. 
 

Especialistas recomendam ações alemãs 
 

Muitos investidores profissionais estão otimistas 
quanto as ações e a economia da Alemanha de forma geral, 
apesar dos desfavoráveis dados macroeconômicos. O 
Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,2% no último trimestre 
do ano passado. A maior economia da Europa ainda 
registrou ritmos de crescimento anêmicos, de 0,6%, até 
este quarto trimestre. Ao mesmo tempo, o ministro de 
Economia e Trabalho da Alemanha, Wolfgang Klement, 
advertia que o desemprego registraria novos recordes em 
fevereiro deste ano. Dito e feito. [...]  

Disponível em: 
<http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?i

d=29874>. Acesso em: 3 ago. 2009. 
 

29 - Das afirmações seguintes:  
I. Os dados macroeconômicos citados no texto reforçam a 
previsão dos especialistas sobre a economia alemã. 
II. A expressão “dito e feito” permite supor que em 
fevereiro de 2005 o nível de desemprego realmente 
aumentou, conforme o previsto. 
III. O vocábulo “anêmicos” (linha 5), no contexto significa 
“fraquíssimos”.  

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

 
30 - Na frase “A maior economia da Europa ainda 
registrou ritmos de crescimento anêmicos [...]”, que 
elemento é modificado pela palavra em destaque? 

A) economia 
B) Europa 
C) crescimento 
D) maior 
E) ritmos 

 

As questões 31 a 33 referem-se ao texto seguinte: 
 

A pesca 
 

o anil 
o anzol 
o azul 
 

o silêncio 
o tempo 
o peixe 
 

a agulha 
vertical 
mergulha 
 

a água 
a linha 
a espuma 
 

o tempo 
o peixe 
o silêncio 



 

 

 

  

a garganta 
a âncora 
o peixe 
 

a boca 
o arranco 
o rasgão 
 

aberta a água 
aberta a chaga 
aberto o anzol 
 

aquelíneo 
ágil-claro 
estabanado 
 

o peixe 
a areia 
o sol. 
 

SANT’ANNA, Affonso Romano de. A implosão da 
mentira ( e outros poemas). 

São Paulo: Global, 2007. p. 44-45. 
 
31 - Das afirmações seguintes: 
I. Nesse poema, a sequência de versos procura reproduzir 
as ações envolvidas no ato de pescar, embora, haja apenas 
um verbo empregado. 
II. As classes de palavras predominantes no poema são 
artigos e substantivos e estes fazem com que as ações 
sejam sugeridas, insinuadas. 
III. Considerando que cada estrofe ou conjunto de estrofes 
representa um momento da pescaria, podemos afirmar que 
a “fisgada” encontra-se na 3ª, 4ª e 5ª estrofes. 

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 II está correto. 

 
32 - A “âncora” no poema, representa metaforicamente 
que elemento? 

A) a agulha 
B) o anzol 
C) o anil 
D) o peixe 
E) a garganta 

 
33 - Das afirmações seguintes: 
I. A penúltima estrofe é formada apenas por adjetivos. 
II. É possível afirmar que “aquilíneo”, no contexto, remete 
a “de forma aquosa”. 
III. Os vocábulos “ágil” e “estabanado” remetem a ideia de 
movimento e são importantes no poema para suprir a 
ausência de verbos. 

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

 
 
 
 
 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
 
34 - A preposição “DE” estabelece qual relação entre as 
palavras cão e guarda na fala de Hagar e de Eddie? 

A) Respectivamente, finalidade e lugar. 
B) Respectivamente, meio e posse. 
C) Respectivamente, finalidade e posse. 
D) Respectivamente, causa e posse. 
E) Respectivamente, finalidade e meio. 

 
A questão 35 refere-se a tira seguinte: 

 
 
35 - Na fala do motorista no último quadrinho, “BACH” 
constitui uma figura de linguagem denominada: 

A) hipérbole 
B) eufemismo 
C) personificação 
D) zeugma 
E) metonímia 

 
36 - A regência verbal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) A testemunha precisou o local do crime. 
B) A funcionária visa o passaporte de maneira certa. 
C) Nós preferimos abacate a melão como sobremesa. 
D) Paguei o vigia noturno. 
E) O fato de você não ir implica outras 

consequências. 
 
37 - Identifique a alternativa que apresenta erro de 
concordância nominal. 

A) Seria necessária muita luta para chegar ao fim de 
tudo. 

B) O professor passou aos alunos os exercícios o 
mais fáceis possível. 

C) Ando meio esquecida do lado objetivo e prático da 
vida. 

D) Todos perceberam que elas estavam bastante 
desassossegadas. 

E) Os filhos dele são mesmo uns atrevidos. 
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38 - Na tira seguinte identificamos um exemplo de: 
 

 
A) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
B) Oração subordinada substantiva predicativa. 
C) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
D) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
E) Oração subordinada adverbial concessiva. 

 
39 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são 
paroxítonos: 

A) cateter – filantropo – cânon 
B) fórceps – ciclope – austero 
C) ínterim – pegada – ibero 
D) libido – clímax – ureter 
E) âmbar – nobel – meteorito 

 
40 - Nas frases: 
 O país da Escócia é belíssimo. 
 O povo da Escócia é generoso. 
 A admiração pela Escócia me fez retornar ao país. 
 
Identificamos a função sintática dos termos destacados, 
respectivamente, em: 

A) aposto, complemento nominal, adjunto adnominal 
B) adjunto adnominal, aposto, complemento 

adnominal 
C) complemento nominal, aposto, adjunto adnominal 
D) complemento nominal, adjunto adnominal, aposto 
E) aposto, adjunto adnominal, complemento nominal 

 
 

 




