
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO 

 

* 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 06/07/2015, 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 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO, de 13/04/2015. 
 * 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: 05 DE JULHO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ENFERMEIRO OBSTETRA 



 

 

 

  

PARTE I – ENFERMEIRO OBSTETRA 
 
01 - No processo histórico da enfermagem, quais 
personagens a seguir tiveram participação importante no 
cuidado às vítimas das Guerras da Criméia e do Paraguai, 
respectivamente? 

A) Florence Nightingale e Carlos Chagas 
B) Oswaldo Cruz e Carlos Chagas 
C) Florence Nightingale e Emílio Ribas 
D) Ana Neri e Emílio Ribas 
E) Florence Nightingale e Ana Neri 

 
02 - A Lei Orgânica da Saúde, 8.080, de 19 de setembro de 
1990 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 
Artigo 5º, são colocados os objetivos do Sistema Único de 
Saúde SUS, que são: 
I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes 
e determinantes da saúde; 
II - A formulação de política de saúde destinada a 
promover, nos campos econômico e social, a observância 
do disposto no § 1º do art. 2º da lei 8080/90; 
III - A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
Dessa forma assinale a alternativa correta: 

A) Apenas II está correto. 
B) Apenas I e II estão corretos. 
C) Apenas II e III estão corretos. 
D) I, II e III estão corretos. 
E) Apenas III está correto. 

 
03 - A Lei 8080/90 diz ainda no Capítulo III, artigo 8º,  
que trata da Organização, da Direção e da Gestão, que: 

A) 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. 

B) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente 
ou mediante participação complementar da 
iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente. 

C) 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). 

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

E) Esta lei 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. 

04 - A Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, 
7.498/86, de 25 de junho de 1986 coloca em seu artigo 4º, 
o seguinte: 

A) O planejamento e a programação das instituições e 
serviços de saúde incluem planejamento e 
programação de enfermagem. 

B) É livre o exercício da enfermagem em todo o 
território nacional, observadas as disposições 
desta lei. 

C) A enfermagem e suas atividades auxiliares 
somente podem ser exercidas por pessoas 
legalmente habilitadas e inscritas no Conselho 
Regional de Enfermagem com jurisdição na área 
onde ocorre o exercício. 

D) Os órgãos de pessoal da administração pública 
direta e indireta, federal, estadual, municipal, do 
Distrito Federal e dos Territórios observarão, no 
provimento de cargos e funções e na contratação 
de pessoal de enfermagem, de todos os graus, os 
preceitos desta lei. 

E) A programação de enfermagem inclui a prescrição 
da assistência de enfermagem. 
 

05 - Analise as afirmativas I e II e responda baseado na Lei 
do Exercício Profissional de Enfermagem, 7.498/86, em 
seu artigo 9º, que diz que são parteiras:  
I - A titular do certificado previsto no art. 1º do Decreto-lei 
nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, observado o disposto 
na Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959; 
II - A titular do diploma ou certificado de Parteira, ou 
equivalente, conferido por escola ou curso estrangeiro, 
segundo as leis do país, registrado em virtude de 
intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil, até 12 (doze) 
anos após a publicação desta lei, como certificado de 
Parteira. 

 

A) Apenas II está correta 
B) I e II estão corretas 
C) Apenas I está correta 
D) I e II estão erradas 
E) As afirmativas não se referem ao artigo 9º da Lei 

7.498/86 
 

06 - Dentre os Teóricos de enfermagem listados a seguir, 
qual baseou sua Teoria no Alcance dos Objetivos? 

A) Imogenes King 
B) Myra E. Levine 
C) Hildegard Peplau 
D) Dorothea Oren 
E) Wanda Horta 

 
07 - Marta Rogers foi a Teórica de enfermagem que 
elaborou a seguinte Teoria:  

A) Teoria do Modelo Conceitual do Homem 
B) Teoria das Necessidades Humanas Básicas 
C) Teoria da Adaptação 
D) Teoria Ambiental 
E) Teoria do Autocuidado 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

08 - Considere o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, baseado na Resolução COFEN 311/2007 e 
responda, qual das alternativas seguintes se refere a uma 
responsabilidade ou dever, nas relações profissionais? 

A) Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e 
difamação de membro da equipe de enfermagem, 
equipe de saúde e de trabalhadores de outras 
áreas, de organizações da categoria ou 
instituições. 

B) Praticar e/ou ser conivente com crime, 
contravenção penal ou qualquer outro ato, que 
infrinja postulados éticos e legais. 

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

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

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

 
09 - O mesmo Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, baseado na Resolução COFEN 311/2007, 
afirma em sua SEÇÃO I, das relações com a pessoa, 
família e coletividade, que se trata de uma proibição: 

A) Recusar-se a executar atividades que não sejam de 
sua competência técnica, científica, ética e legal 
ou que não ofereçam segurança ao profissional, à 
pessoa, família e coletividade. 

B) Negar assistência de enfermagem em qualquer 
situação que se caracterize como urgência ou 
emergência. 

C) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, 
família e coletividade, necessárias ao exercício 
profissional. 

D) Prestar assistência de enfermagem sem 
discriminação de qualquer natureza. 

E) Garantir a continuidade da assistência de 
enfermagem em condições que ofereçam 
segurança, mesmo em caso de suspensão das 
atividades profissionais decorrentes de 
movimentos reivindicatórios da categoria. 
 

10 - A Norma Operacional Básica de 1996 (NOB/96) 
coloca em sua introdução que: “Os ideais históricos de 
civilidade, no âmbito da saúde, consolidados na 
Constituição de 1988, concretizam-se, na vivência 
cotidiana do povo brasileiro, por intermédio de um 
crescente entendimento e incorporação de seus princípios 
ideológicos e doutrinários, como, também, pelo exercício 
de seus princípios organizacionais”. Baseado nisso a 
palavra que melhor define a sua finalidade primordial é a 
seguinte: 

A) Integralidade 
B) Centralização  
C) Humanização  
D) Consórcio  
E) Municipalização  

 
 
 
 

11 - Verifique as doenças infectocontagiosas listadas a 
seguir e assinale aquela que ao ser diagnosticada precisa 
ser notificada imediatamente, apenas às Secretarias 
Estadual e Municipal de Saúde: 

A) Febre Chikungunya 
B) Ebola  
C) Tularemia 
D) Hantavirose 
E) Leishmaniose visceral 

 
12 - De acordo com a Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 
2014, que define a atual lista do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN), uma notificação 
imediata deverá ser realizada em até quanto tempo? 

A) 12 horas 
B) 6 horas 
C) 24 horas 
D) 36 horas 
E) 72 horas 

 
13 - Considere o tratamento da hanseníase e assinale 
aquele que se refere ao preconizado pelo Ministério da 
Saúde, através da Portaria 3.125, de 7 de outubro de 2010, 
para uma pessoa que apresenta 6 lesões de pele, com 
alteração de sensibilidade e baciloscopia negativa: 

A) PQT 6 doses 
B) PQT 12 doses 
C) PQT 10 doses 
D) PQT 24 doses 
E) PQT 4 doses 

 
14 - Qual é considerada a forma clínica inicial da 
hanseníase, a partir da qual poderá haver evolução para 
qualquer outra forma da doença, que se apresente na pele? 

A) Virchowiana 
B) Neural pura  
C) Tuberculoide 
D) Dimorfa  
E) Indeterminada 

 
15 - Uma pessoa com hanseníase, que apresenta alteração 
de força muscular, com mão caída está com qual grau de 
incapacidade? 

A) Grau I 
B) Grau III 
C) Grau 0 
D) Grau II 
E) Grau IV   

 
16 - No tratamento da tuberculose que consta da sua Nota 
Técnica sobre as mudanças no tratamento da tuberculose 
no Brasil, para adultos e adolescentes foi introduzido um 
quarto fármaco. Qual das alternativas a seguir se refere a 
esse fármaco? 

A) Estreptomicina    
B) Terizidona.   
C) Pirazinamida    
D) Levofloxacina   
E) Etambutol    

 
 
 
 



 

 

 

  

17 - Ainda de acordo com a Nota Técnica sobre as 
mudanças no tratamento da Tuberculose, quais as 
indicações corretas do esquema básico para adultos e 
adolescentes? 

A) Casos novos de todas as formas de tuberculose 
pulmonar e extrapulmonar (inclusive 
meningoencefalite) exceto infectados pelo HIV e 
Retratamento: recidiva (independentemente do 
tempo decorrido do primeiro episódio) ou retorno 
após abandono com doença ativa. 

B) Casos novos de todas as formas de tuberculose 
pulmonar e extrapulmonar (exceto 
meningoencefalite) infectados ou não pelo HIV e 
Retratamento: recidiva (independentemente do 
tempo decorrido do primeiro episódio) ou retorno 
após abandono com doença ativa. 

C) Todas as formas de tuberculose pulmonar e 
extrapulmonar e Retratamento: recidiva 
(independentemente do tempo decorrido do 
primeiro episódio) ou retorno após abandono com 
doença ativa. 

D) Todas as formas de tuberculose pulmonar e 
extrapulmonar (inclusive meningoencefalite) 
exceto infectados pelo HIV e Retratamento: 
recidiva ou retorno após abandono com doença 
ativa. 

E) Casos novos de todas as formas de tuberculose 
pulmonar e extrapulmonar (exceto 
meningoencefalite) exceto infectados pelo HIV e 
Retratamento: recidiva (dependendo do tempo 
decorrido do primeiro episódio) ou retorno após 
abandono com doença ativa. 

 
18 - Para um paciente que apresenta neutropenia, qual dos 
medicamentos a seguir deverá ser prescrito pelo médico?  

A) Granulokine 
B) Noradrenalina 
C) Fenitoína 
D) Aldosterona 
E) Furosemida    

 
19 - Um paciente que apresenta altos níveis de colesterol 
deverá ser tratado com qual dos medicamentos listados a 
seguir? 

A) Furosemida 
B) Losartana 
C) Fluoxetina 
D) Carbamazepina   
E) Sinvastatina  

 
20 - De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, 
disponível no Sistema Único de Saúde, qual das seguintes 
vacinas não é administrada aos 4 meses de idade, em 
situação de rotina? 

A) Pentavalente  
B) Pólio 
C) Febre amarela 
D) Pneumocócica 10v 
E) Rotavírus humano 

 
 
 
 

21 - Observe as figuras a seguir e assinale a alternativa 
correta: 

 

 
 

A) Representam os testes utilizados no Rastreamento 
para displasia evolutiva do quadril em crianças dos 4 
aos 12 meses de idade. 

B) Representam os testes utilizados no Rastreamento 
para displasia evolutiva do quadril em crianças dos 2 
aos 3 meses de idade. 

C) Representam os testes utilizados no Rastreamento 
para displasia evolutiva do quadril em crianças dos 2 
aos 4 anos de idade. 

D) Representam os testes utilizados no Rastreamento 
para hiperplasia evolutiva do quadril em crianças dos 
4 aos 12 anos de idade. 

E) Representam os testes utilizados no Rastreamento 
para displasia evolutiva do quadril em crianças dos 8 
aos 10 anos de idade. 

 
22 - Qual a variação da frequência cardíaca considerada normal 
para uma criança de 2 anos de idade? 

A) 80 a 160 
B) 70 a 170 
C) 80 a 130 
D) 75 a 115 
E) 70 a 110 

 
23 - Também de acordo com o Calendário Nacional de 
Vacinação, disponível no Sistema Único de Saúde, em situação 
de rotina, qual a vacina que terá seu reforço único aos 15 
meses? 

A) DTP 
B) Tetraviral   
C) Hepatite B 
D) Tríplice viral 
E) Meningocócica C 

 
24 - Taxa de fecundidade total, Taxa bruta de natalidade, Razão 
de mortalidade materna e Proporção de partos hospitalares, 
correspondem a quais Indicadores de saúde, respectivamente: 

A) Demográficos, Cobertura, Morbidade e Recursos. 
B) Demográficos, Demográficos, Mortalidade e 

Cobertura. 
C) Demográficos, Demográficos, Mortalidade e 

Recursos. 
D) Socioeconômicos, Socioeconômicos, Demográficos e 

Cobertura. 
E) Cobertura, Demográficos, Socioeconômicos e 

Morbidade. 



 

 

 

  

O melhor café premium do Brasil 

Um café feito com cuidado. Do plantio à embalagem, tudo é 
feito para obter o melhor café. Por isso BRAVOcafé é líder 
entre os cafés Premium no Brasil, vendendo mais que os 
importados  

Mais do que méritos de mercado, BRAVOcafé tem sabor, e 
isso só se descobre provando. Vigoroso, cheio de sutilezas, 
inesquecível. Qualidades de obra-prima. 

O melhor café do Brasil, perfeito para acompanhar a leitura 

25 - Para que seja considerado um aborto, o mesmo deverá 
ocorrer até quantas semanas de gestação? 

A) 22 semanas 
B) 12 semanas 
C) 26 semanas 
D) 30 semanas 
E) 4 semanas 

 
26 - A Doença Trofoblástica Gestacional é também 
designada por: 

A) Gravidez Ectópica 
B) Descolamento Prematuro de Placenta 
C) Descolamento cório-amniótico 
D) Mola Hidatiforme 
E) Placenta prévia 

 
27 - A acentuada diminuição do volume do líquido 
amniótico, diagnosticado quando o volume se apresenta 
inferior a 250ml, entre a 21ª e a 42ª semanas gestacionais é 
designado de: 

A) Polidrâmnio 
B) Amniorrexe prematura 
C) Crescimento intrauterino restrito 
D) Anencefalia  
E) Oligoidrâmnio 

 
28 - A Ficha B-GES utilizada pelo agente comunitário de 
saúde apresenta campos de preenchimento referentes a 
alguns dos seguintes dados, exceto: 

A) Data da última menstruação 
B) Data provável do parto 
C) Nome do pai  
D) Estado nutricional 
E) Fatores de risco 

 
PARTE II - PORTUGUÊS 

 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte 
 

O guardador de rebanhos 
   O mistério das coisas, onde está ele? 
   Onde está ele que não aparece 
   Pelo menos a mostrar-nos que é mistério? 
   Que sabe o rio disso e que sabe a árvore? 
   E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso? 
   Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens  
   pensam delas, 
   Rio como um regato que soa fresco numa pedra. 
 

   Porque o único sentido oculto das coisas  
   É elas não terem sentido oculto nenhum,  
   É mais estranho do que todas as estranhezas  
   E do que os sonhos de todos os poetas 
   E os pensamentos de todos os filósofos, 
   Que as coisas sejam realmente o que parecem ser  
   E não haja nada que compreender. 

 

   Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos:  
   – As coisas não têm significação: têm existência. 
   As coisas são o único sentido oculto das coisas. 

 

CAEIRO, Alberto. O guardador de rebanhos. In: 
PESSOA, Fernando. 

 Obra poética. Rio de Janeiro: Novo Aguilar, 
1972. p. 223. 

 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. Ao ler o poema, nota-se que há uma aproximação dos 
versos com características da prosa cotidiana. 
II. Observando a organização gráfica do poema, 
percebemos que as marcas do diálogo cotidiano e a 
pontuação são aspectos que o distanciam da prosa 
coloquial. 
III. Alberto Caeiro descreve o mundo sem refletir sobre 
ele, conseguindo criar um conceito de universo que não 
contém interpretação. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
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 III. 

 

30 - Identifique entre os versos seguintes, aquele em que o 
eu poético valoriza o saber da natureza. 

A) “O mistério das coisas, onde está ele?” 
B) “Rio como um regato que soa fresco numa pedra” 
C) “E do que os sonhos de todos os poetas” 
D) “Que sabe o rio e que sabe a árvore?” 
E) “As coisas são o único sentido oculto das coisas” 

 

A questão 31 refere-se ao anúncio seguinte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do anúncio é ressaltar as qualidades do café 
tipo premium da marca Bravo e se dirige exclusivamente 
aos leitores da revista Bravo. 
II. A expressão “Qualidades de obra-prima” se refere ao 
café, que está sendo comparado a uma obra de arte, 
matéria de que  trata a revista. 
III. O produto anunciado é caracterizado como um café 
comum, simples e destinado a consumidores de mesmas 
características. 

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

 
As questões 32 e 33 referem-se a tira e texto seguinte: 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

 

  

A tira de quadrinhos dialoga com a conhecida história 
narrada no livro Viagens de Gulliver (1725-6), do escritor 
irlandês Jonathan Swift (1667-1745): ao fazer a travessia 
para as Índias Orientais, Gulliver é surpreendido por uma 
tempestade, o navio afunda e ele chega a uma praia: era 
Liliput, o país dos pigmeus. Inicialmente preso, acaba por 
se tornar amigo dos habitantes. 
 

32 - Das afirmações seguintes: 
I. A tira retoma a história do livro quando faz pressupor 
que Gulliver informou as personagens sobre a existência 
desse país e enviou-lhes um mapa, com o qual chegaram 
até lá. 
II. As roupas, a cabeleira, o chapéu, o binóculo e o mapa 
são informações visuais que marcam personagens nobres 
do século XXI. 
III. O emprego da segunda pessoa do singular “Tens 
certeza que é aqui?” é uma marca linguística de nobres do 
século XVIII. 

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

 
33 - Das afirmações seguintes: 
I. Apesar de ter observado um traço linguístico da nobreza, 
o autor da tira também marcou a coloquialidade do 
diálogo.  
II. Em “certeza que é aqui” identificamos uma regência 
nominal incorreta de acordo com o padrão culto da língua. 
III. Além do embaralhamento de padrões linguísticos, o 
humor da tira se faz pelo fato de as personagens não 
perceberem que os supostos insetos são habitantes do lugar 
(os pigmeus). 

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 os itens estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
34 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
exemplos do processo de formação “hibridismo”. 

A) burocracia / televisão 
B) delivery / abajur 
C) deletar / tuitar 
D) arranha-céu / vaivém 
E) planalto / aguardente 

 
35 - Em “costas da cadeira” e “os leitores de Clarice Lispector 
são inúmeros” identificamos, respectivamente, as seguintes 
figuras de linguagem: 

A) hipérbole e metonímia 
B) catacrese e metonímia 
C) catacrese e onomatopeia 
D) eufemismo e catacrese 
E) metonímia e eufemismo 

 
 
 
 
 
 
 

36 – Identificamos uma oração subordinada adjetiva explicativa 
no seguinte período: 

A) Rubem Braga é um dos cronistas que mais belas 
páginas escreveram. 

B) Como não me atendessem, repreendi-os severamente. 
C) Constatou-se que os remédios eram falsos. 
D) Não sabemos onde anda o proprietário do imóvel. 
E) Alguém, que passe por ali à noite, poderá ser 

assaltado. 
 
37 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Gaste menos água. 
B) Os soldados ficaram alerta. 
C) As fotos foram enviadas junto com a carta. 
D) Duas malas não eram bastante para as roupas da atriz. 
E) Mário e Joana raro vão ao cinema. 

 
38 - Identifique a frase em que a palavra SE é índice de 
indeterminação do sujeito. 

A) Como a valorização da Petrobrás, investiu-se muito no 
país em ações dessa empresa. 

B) A jovem apressou-se quando viu o metrô chegando à 
estação. 

C) Os grevistas se convenceram de que o acordo era 
satisfatório. 

D) Esta semana se iniciaram, na Europa, protestos contra 
certas reformas. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
39 - Assinale a alternativa cujo emprego do acento indicativo 
de crase está incorreto: 

A) Devemos aliar a teoria à prática. 
B) Dedico-me à artes. 
C) Quando me dispunha à sair, começou à chover. 
D) Plantou videiras no pomar, às quais dedica muito 

carinho. 
E) Chamou as filhas e entregou a chave à mais velho. 

 
40 - Em “Olho Gabriela como a uma criança, e não mulher 
feita”, o termo destacado tem função sintática de: 

A) objeto indireto 
B) objeto direto preposicionado 
C) objeto direto 
D) complemento nominal 
E) agente da passiva 

 
 

 




