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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
M. A. S. deu entrada em uma maternidade, no dia 28-5-2003, com sinais e sintomas de trabalho de parto 
ativo. Ao ser interrogada, informou que a data de sua menstruação (DUM) foi 15-8-2002. Nesse caso, a 
idade gestacional é de 
A) 40 semanas e seis dias. 
B) 39 semanas e dois dias. 
C) 41 semanas. 
D) 38 semanas. 
 

QUESTÃO 02 
O diabetes gestacional é uma condição caracterizada por hiperglicemia (aumento dos níveis de glicose no 
sangue), reconhecida pela primeira vez durante a gravidez. A condição ocorre em aproximadamente 4% de 
todas as gestações e pode persistir, ou não, após o parto. Com relação a esse tema, assinale a precaução que 
deve ser tomada por qualquer gestante. 
A) Restringir a ingestão de carboidratos entre a quinta e a sétima semana da concepção, quando ocorre a 

formação embrionária de vários órgãos essenciais do feto. 
B) Detectar precocemente os fatores do risco do diabetes melito, evitando assim suas possíveis 

complicações. 
C) Adotar, de forma sistemática, hábitos de vida saudáveis, como fazer uma alimentação balanceada e 

controlada; praticar atividades físicas regularmente e fumar até, no máximo, oito cigarros por dia. 
D) Consultar o médico para adequar a dosagem de insulina, apenas no primeiro e no último trimestre de 

gravidez. 
 

QUESTÃO 03 
Em outubro de 2014, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar/ANS anunciaram 
novas medidas para incentivar o parto normal e reduzir o número de cesáreas desnecessárias. A atenção ao 
parto normal deve abranger a assistência aos 4 períodos, cuja evolução clínica é dividida em: dilatação, 
expulsão, dequitação e 4° período de Greenberg. Acerca da assistência à mulher no parto normal, assinale a 
afirmativa CORRETA. 
A) A ligadura do cordão umbilical deve ser realizada de imediato após o nascimento. A demora do 

clampeamento faz com que os neonatos apresentem valores de hematócrito e hemoglobina mais baixos. 
B) O exame da placenta, do cordão umbilical e das membranas, imediatamente após a expulsão, é prática 

indispensável. 
C) A exploração da cavidade uterina é uma das rotinas realizadas no pós-parto imediato. 
D) O período expulsivo caracteriza-se pela dilatação cervical parcial, por esforços expulsivos e pela 

sensação de preenchimento retal com desejo de evacuar. 
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QUESTÃO 04 
Hipertensão é a principal complicação na gravidez e a maior causa de morbi-mortalidade. Com relação à 
classificação da hipertensão na gravidez, relacione a 1ª coluna com a 2ª.  
I - Pré-eclâmpsia 
II - Eclâmpsia 
III - Hipertensão gestacional 
IV - Hipertensão crônica 
V - Pré-eclâmpsia superimposta 
 

(   ) Pressão elevada detectada pela primeira vez na segunda metade da gestação. É diferenciada da pré-
eclâmpsia pela ausência de proteinúria. Se a proteinúria se desenvolve e a hipertensão regride após a 
gravidez, o diagnóstico é modificado para pré-eclâmpsia.  

(   ) Definida como uma síndrome específica da gravidez, observada após a 20ª semana de gestação com 
pressões iguais ou maiores que 140 x 90 mmHg, acompanhada de edema e importante proteinúria 
(maior que 300 mg nas 24 horas). O edema pode estar, em alguns casos, oculto. A proteinúria pode ser 
de aparecimento tardio. Essa patologia pode ser suspeitada se forem observados, além de elevação da 
pressão arterial, sintomas como cefaleia, dor abdominal ou testes laboratoriais anormais, 
especificamente queda do número de plaquetas ou anormalidades das enzimas hepáticas. 

(   ) Quando a elevada pressão sanguínea já existia antes da gestação. Pode ser diagnosticada em 
retrospecto quando a pré-eclâmpsia ou a hipertensão gestacional não retornam aos níveis tensionais 
iniciais. 

(   ) Essa é uma condição mais temível face ao fato de que as taxas de morbi-mortalidade aumentam tanto 
para o feto como para a mãe. Descolamento prematuro de placenta, restrição ao crescimento fetal ou 
morte, insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência renal são quadros que frequentemente 
encontramos quando a pré-eclâmpsia superimposta agrava a alteração de pressão arterial prévia. 

(   ) É a ocorrência de convulsões na mulher com pré-eclâmpsia. Pode ocorrer na segunda metade da 
gestação ou no pós-parto. 

 

Marque a alternativa que contenha a sequência CORRETA, de cima para baixo 
A) III, I, IV, V, II. 
B) I, II, V, III, IV. 
C) IV, I, III, II, V. 
D) III, IV, V, I, II. 
 

QUESTÃO 05 
O enfermeiro, para auxiliar na descida e rotação do feto que se encontra em variedade posterior e direita 
persistente e também para diminuir o edema de colo, poderá incentivar a gestante a ficar na seguinte 
posição: 
A) Decúbito dorsal. 
B) Litotômica. 
C) Quatro apoios. 
D) Ortostática. 
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QUESTÃO 06 
Quando se discute a assistência humanizada à mulher, a maioria dos estudos aborda questões como parto, 
puerpério, recém-nascido e aborto. Entretanto, poucos se voltam especificamente às necessidades da própria 
mulher. A assistência de enfermagem à gestante deve ser prestada prontamente, pois em cada solicitação 
considera-se, no mínimo, duas vidas a serem assistidas. Analise as afirmativas abaixo. 
I - A pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de HELLP são condições graves caracterizadas por 

hipertensão, edema generalizado e perturbações visuais, na gestante e puérpera. A presença de 
convulsão favorece a diferenciação entre as três patologias, pois é condição específica somente na 
eclâmpsia. 

II - Dor abdominal tipo cólica e sangramento vaginal estão presentes na vigência de descolamento 
prematuro da placenta, trabalho de parto prematuro, abortamento. 

III - No atendimento à parturiente, é prioritário avaliar a dinâmica uterina, perdas vaginais, 
antecedentes obstétricos, como realização de consulta pré-natal, número de gestações e paridade. 

IV - São sinais de trabalho de parto: descida do útero, perda de tampão mucoso, ruptura das 
membranas, contrações uterinas, dequitação. 

V - Os cuidados imediatos com o recém-nascido (RN) incluem: avaliar o estado geral, secar e 
providenciar aquecimento, manter o RN junto à mãe, se possível. 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, IV e V, apenas. 
B) II, III e V, apenas. 
C) IV e V, apenas. 
D) V, apenas. 
 

QUESTÃO 07 
De acordo com Nettina (2012), são consideradas complicações obstétricas, EXCETO 
A) Descolamento prematuro da placenta. 
B) Atonia Uterina. 
C) Oligoidramnia. 
D) Prolapso do cordão umbilical.  
 

QUESTÃO 08 
L.M.S. deu entrada na emergência obstétrica com 32a semanas de gestação, em trabalho de parto 
prematuro. Um dos cuidados de enfermagem é mantê-la, quando possível, em: 
A) Tratamento medicamentoso com Misoprostol por via vaginal, objetivando evitar o descolamento 

prematuro da placenta.  
B) Decúbito lateral esquerdo, a fim de evitar a compressão da veia cava inferior pelo útero.  
C) Tratamento medicamentoso por meio da corticoterapia, que devido à atividade antitrofoblástica diminui 

a probabilidade de ocorrer doença trofoblástica.  
D) Posição de Trendelemburg, objetivando melhorar a irrigação cerebral da mãe e do feto. 
 

QUESTÃO 09 
O ingurgitamento mamário é caracterizado pelo excesso de leite nas mamas, popularmente  chamado de 
"leite empedrado", que pode ocorrer em qualquer fase da amamentação, embora seja mais comum nos 
primeiros dias, após o nascimento do bebê. Entre os sintomas do ingurgitamento mamário, podemos citar, 
EXCETO 
A) Desconforto ou sensação de dor nas mamas. 
B) Mamas muito cheias de leite, que se tornam muito tesas ou "duras". 
C) Pode haver extravasamento de leite pelas mamas. 
D) As mamas ficam muito volumosas, com áreas avermelhadas e a pele fica sem brilho, fosca. 
 
 
 
 
 
 
 



 5

QUESTÃO 10 
O puerpério é o período compreendido de 6 a 8 semanas pós-parto, durante o qual o seu corpo sofre uma 
série de alterações para retornar ao estado pré-gravidez. Ao prestar assistência de enfermagem a mulheres 
no puerpério, deve-se observar: 
I - Sinais vitais e presença de contrações uterinas.  
II - Presença de dor ao urinar e aspecto do sangramento vaginal. 
III - Aspecto das mamas e mamilos e a produção de leite.  
Estão CORRETAS as afirmativas 
A) II e III, apenas. 
B) I e II, apenas. 
C) I, II e III. 
D) I e III, apenas. 
 

QUESTÃO 11 
Assistir as mulheres no momento do parto e do nascimento com segurança e dignidade é um grande 
desafio. Em função disso, o Ministério da Saúde publicou o Manual sobre parto, aborto e puerpério, 
visando à assistência humanizada do binômio mãe e filho. Tendo em vista o papel da equipe de 
enfermagem na assistência humanizada à mãe e ao filho, no puerpério, marque a alternativa 
INCORRETA. 
A) No puerpério imediato, do 1º ao 10º dia, a deambulação deve ser estimulada o mais precocemente 

possível, e a genitália deve ser inspecionada sistematicamente com atenção especial aos lóquios.  
B) Os membros inferiores devem ser avaliados com vistas a pesquisar sinais de trombose venosa profunda, 

observando queixas de dores e sinais flogísticos principalmente durante o puerpério imediato. 
C) A contracepção no puerpério poderá ser feita utilizando-se o método lactação e amenorreia. Neste, a 

combinação da amamentação exclusiva a livre demanda, até seis meses do parto, e a ausência de 
menstruação nesse período podem proporcionar uma efetividade de até 98% para evitar uma nova 
gravidez.  

D) Após iniciada a deambulação, o banho deverá ser feito no chuveiro. No caso de parto cesariana, 
aconselha-se proteger a cicatriz cirúrgica com curativo oclusivo até 30 dias pós-parto, evitando-se 
infecções.  

 

QUESTÃO 12 
Após fazer a transição para a vida fora do útero, o bebê enfrenta a tarefa de aprender a sobreviver em um 
ambiente completamente novo para ele. Os reflexos e as respostas de um recém-nascido permitem que ele 
reaja ao ambiente em que vive. Esses reflexos são instintivos e servem para protegê-lo, e todos os bebês 
nascem com eles. Os  reflexos  do  recém-nascido  devem  ser  avaliados, pois  podem  trazer  
informações  importantes  sobre  seu  estado  de  saúde. Em relação ao reflexo de “moro”, assinale a 
afirmativa CORRETA. 
A) É estimulado quando a cabeça de uma criança relaxada e deitada é girada lateralmente. O braço que está 

do lado para o qual a criança está voltada se estende para fora do corpo com a mão parcialmente aberta, 
enquanto o braço do outro lado é flexionado e o punho é cerrado. Ao se reverter a direção para a qual a 
face está voltada, reverte-se toda a posição. 

B) Caracteriza-se por uma extensão do hálux (dedão do pé), quando um firme estímulo tátil (que não deve 
ser chegar a ser doloroso, nem causar desconforto ou lesão na pele) é aplicado à sola lateral do pé. Junto 
com a extensão do hálux, os outros dedos do pé afastam-se entre si. 

C) É avaliado colocando-se a criança em decúbito ventral no leito, com a face voltada para o colchão. Em 
alguns segundos, o RN deverá virar o rosto, liberando o nariz para respirar adequadamente. 

D) Pode ser demonstrado colocando-se o bebê voltado para cima sobre uma superfície macia, acolchoada. 
Os braços são gentilmente elevados com tração suficiente apenas para começar a remover o corpo da 
superfície. Os braços são então repentinamente soltos. O bebê pode apresentar uma aparência 
"assustada" e os braços se abrem para os lados com as palmas para cima e os polegares flexionados. 
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QUESTÃO 13 
A Oftalmia neonatal é uma conjuntivite que afeta crianças menores de 28 dias de nascimento. As mais 
importantes são as causadas por Chlamydia trachomatis (pode levar à otite e à pneumonia) e Neisseria 
gonorrhoeae (pode levar à cegueira além de quadro sistêmico). A profilaxia da oftalmia neonatal pode ser 
realizada por meio do Método de Credé, instilando-se 1 gota de nitrato de prata a 1%: 
A) Em aplicação única, na primeira hora após o nascimento. 
B) Aplicando-se, em seguida, pomada de eritromicina 0,5% (dose única), após 12 horas do nascimento. 
C) Em aplicação única após 12 horas do nascimento. 
D) Com aplicação em duas doses, sendo uma dose a cada 12 horas, logo após o nascimento. 
 

QUESTÃO 14 
O Teste de Apgar é um método simples e eficiente de medir a saúde do recém-nascido e de determinar se 
ele precisa ou não de alguma assistência imediata. Quando o recém-nascido apresenta frequência cardíaca 
acima de 100, atribui-se a pontuação 
A) 0. 
B) 1. 
C) 2. 
D) 3. 
 

QUESTÃO 15 
As consequências para o bebê, filho de mãe diabética, quando a diabetes não é controlada, são 
principalmente malformações no sistema nervoso central, cardiovascular, aparelho urinário e no esqueleto. 
Outras consequências para o bebê que tem mãe diabética com diabetes não controlada podem ser: 
A) Insuficiência cardíaca, hipocalcemia, anormalidades congênitas e macrossomia fetal. 
B) Anormalidades congênitas, hiperglicemia, paralisia facial e epilepsia. 
C) Diminuição do volume sanguíneo, microssomia fetal, organomegalia (coração e fígado) e policitemia. 
D) Diabetes, hiperglicemia, retardo mental e coma. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões propostas. 
 

 A desoras, desfeliz 
 
          Encenou-se, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no feriado de 21 de abril, em forma de peça 
teatral, uma celebração chamada “desenforcamento de Tiradentes”. Com advogado, promotor e júri popular, 
refez-se o julgamento do herói da Inconfidência Mineira, tudo mais ou menos conforme o que registram os 
autos de dois séculos atrás, mas com resultado inverso: no final o réu é inocentado. Ou seja, desenforcado. 
O melhor de tudo foi o título. “Desenforcamento” entra para o rol de mágicas palavras que o ‘des’ inicial 
permite criar, invertendo significados e instituindo um mundo às avessas. 
          Em Apesar de Você, sua música contra a ditadura, Chico Buarque pediu: “Você, que inventou a 
tristeza, ora tenha a fineza de desinventar”. Talvez já se invocasse o “desinventar” antes; depois, invocou-se 
mais ainda. Até foi acolhido no dicionário digital Aulete, que lhe dá o significado de “retroceder, retroagir 
na ação de inventar”, e oferece como exemplo um trecho do poeta Manoel de Barros: “É preciso desinventar 
os objetos. O pente, por exemplo. É preciso dar ao pente a função de não pentear. Até que ele fique à 
disposição de ser uma begônia”. 
          Numa de suas malucas aventuras no País das Maravilhas, Alice comemora seu unbirthday, como 
escreveu o autor do livro, o inglês Lewis Carroll. Unbirthday foi traduzida em português para 
“desaniversário”, bela palavra para significar um belíssimo não evento. E, por falar em belo, a escritora Ana 
Miranda deu o título de Desmundo ao romance em que narra a sina de uma órfã portuguesa enviada à força 
ao Brasil da época do Descobrimento para servir de esposa a um dos desbravadores da terra. “Desmundo” é 
mais que fim do mundo; é o mundo ao avesso. 
          É o que aguarda, no romance, a inocente Oribela. Há bons exemplos mais antigos. No livro 
Roteiro de Macunaíma, de 1950, o crítico M. Cavalcanti Proença escreveu que o personagem de Mário de 
Andrade resumia as “desvirtudes nacionais”. O próprio Mário de Andrade engendrou, por sua vez, outro 
oportuno ‘des’ ao lamentar, num poema (Louvação da Tarde), a “pátria tão despatriada”. 
           Desvirtudes nacionais e despatriamentos da pátria continuam em cartaz, 87 anos depois da 
publicação de Macunaíma e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste ano, mas não 
é disso que se trata aqui – por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar no 
mar de nossas misérias públicas? Refugiemo-nos nas palavras. O tema de hoje são as que portam o prefixo 
‘des’, começando com as inventadas, mas não se esgotando nelas. O exímio criador/recolhedor de palavras 
que foi Guimarães Rosa espalhou por suas obras, entre muitas outras, “desamigo”, “desendoidecer”, 
“desdormido”, “desexistir”, “destriste”, “desfeliz”, “desviver”, “desfalar”. 
          No precioso livro O Léxico de Guimarães Rosa, da professora Nice Sant’Anna Martins, registram-se 
exatas 230 palavras com ‘des’, sinal de que o ‘des’ é uma tentação irresistível para quem gosta de brincar 
com as possibilidades do idioma. Até “desmim” Guimarães Rosa inventou. “Querer mil gritar, e não pude, 
desmim de mim mesmo, me tonteava, numas ânsias”, diz Riobaldo, no Grande Sertão: Veredas. 
          O ‘des’ traz em si a atração anarquista de pôr o mundo de cabeça para baixo. Mesmo as palavras em 
‘des’ perfeitamente acomodadas à língua, e acolhidas nos dicionários há muitos anos, nos chegam com novo 
viço quando nos detemos a examiná-las. A uma família melancólica pertencem “desamor”, “desventura”, 
“desencanto” e a fatal “desespero”, ao inverter o alto significado moral de “amor”, “ventura”, “encanto” e 
“esperança”. “Desassossego” vai  no mesmo caminho. 
          “Desentendimento” é mais bruta; é eufemismo para briga. Ao contrário, de alto valor moral são 
“destemor” e “desassombro” ao opor-se ao temor e ao assombro. “Desatino” é humilhante; é perder o tino. 
“Desoras” só pode ter sido criada por um surrealista. Usa-se no sentido de “altas horas”, mas na pura raiz 
etimológica significa estar fora das horas – como assim, fora das horas? “Desasnar” é o inspirado sinônimo 
de aprender pela via de deixar de ser asno. 
           Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas. O leitor 
não deve saber, como o colunista não sabia, que existe a palavra “desnamorar”, assim como “desnamorado”.   
A difícil arte do dicionarista revela-se em seu melhor na definição de “namorar” do Houaiss: “terem duas 
pessoas relacionamento amoroso em que a aproximação física e psíquica, fundada numa atração recíproca, 
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aspira à continuidade”. Descontinuada tal relação, fica-se com a desconsolada figura do desnamorado, que 
se imagina desamparado, a desoras, desnorteado e desterrado de si mesmo, desfeliz. 

 
(TOLEDO, Roberto Pompeu de. A desoras, desfeliz. Revista Veja, 3-março-2015.) 

 
QUESTÃO 16 
A partir das ideias defendidas pelo articulista, pode-se inferir, EXCETO 
A) O prefixo ‘des’ é muito produtivo, já que possibilita a formação de muitos neologismos. 
B) Certos neologismos são registrados pelo dicionário, mas outros, não. 
C) A criação constante de novas palavras causa desorganização na língua portuguesa. 
D) Há palavras formadas com o prefixo ‘des’ que não são do conhecimento do usuário da língua. 
 

QUESTÃO 17 
Em todas as alternativas, o articulista trabalha com a semântica do prefixo ‘des’, EXCETO 
A) “... entra para o rol de mágicas palavras que o ‘des’ inicial permite criar, invertendo significados e 

instituindo um mundo às avessas.” (Linhas 5-6) 
B) “Unbirthday foi traduzida em português para “desaniversário”, bela palavra para significar um 

belíssimo não evento.” (Linhas 14-15) 
C) “Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas.”  

(Linha 44) 
D) “ ‘Desmundo’ é mais que fim do mundo; é o mundo ao avesso.” (Linhas 17-18) 
 

QUESTÃO 18 
Considere o trecho: “Desvirtudes nacionais e despatriamentos da pátria continuam em cartaz, 87 anos 
depois da publicação de Macunaíma e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste 
ano, mas não é disso que se trata aqui – por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar 
no mar de nossas misérias públicas? Refugiemo-nos nas palavras.” (Linhas 23-26) 
Através desse trecho, infere-se, EXCETO que o articulista 
A) não gosta de abordar questões que dizem respeito aos problemas sociais do Brasil. 
B) aproveita o tema para fazer críticas a determinados comportamentos existentes no Brasil. 
C) normalmente aborda problemas da sociedade brasileira. 
D) Lidar com o tema que envolve palavras é uma forma de evitar falar de problemas que afetam a 

sociedade. 
 

QUESTÃO 19 
Ao afirmar: “Desentendimento” é mais bruta; é eufemismo para briga” (linha 39), o autor propõe que o 
termo 
A) “desentendimento” é mais pesado que o termo “briga”. 
B) “briga” é um termo mais popular que “desentendimento”. 
C) “desentendimento” é formal, e o termo “briga”, coloquial. 
D) “desentendimento” é mais brando que o termo “briga”. 
 

QUESTÃO 20 
Em relação ao trecho da questão anterior, infere-se que a expressão “estado de inocência”, denotativamente, 
significa que as palavras 
A) não foram ainda usadas em contextos. 
B) possuem significados simples. 
C) perderam o seu valor original. 
D) são vazias de significação. 
 

QUESTÃO 21 
Em todos as alternativas, verifica-se o uso de linguagem metafórica, EXCETO 
A) “Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas.”  

(Linha 44) 
B) “O ‘des’ traz em si a atração anarquista de pôr o mundo de cabeça para baixo.” (Linha 34) 
C) “... por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar no mar de nossas misérias 

públicas?” (Linhas 25-26) 
D) “É o que aguarda, no romance, a inocente Oribela. Há bons exemplos mais antigos.” (Linha 19) 
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QUESTÃO 22 
Considere o trecho: “... na definição de “namorar” do Houaiss: “terem duas pessoas relacionamento 
amoroso em que a aproximação física e psíquica, fundada numa atração recíproca, aspira à continuidade”. 
(Linhas 46-48) 
Sobre o uso do sinal grave indicativo de crase, é  INCORRETO afirmar: 
A) Está relacionado à transitividade do verbo aspirar. 
B) É facultativo, tendo em vista o termo regente e o termo regido. 
C) Indica a fusão da preposição ‘a’ e o artigo feminino ‘a’. 
D) Está relacionado à preposição ‘a’ exigida pelo termo regente. 
 

QUESTÃO 23 
Assinale a alternativa em que o uso da próclise NÃO é obrigatório, uma vez que não se verifica a ocorrência 
de palavra atrativa. 
A) “... e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste ano, mas não é disso que se trata 

aqui...” (Linhas 24-25) 
B) “... chegam com novo viço quando nos detemos a examiná-las.” (Linhas 35-36) 
C) “... palavras em ‘des’ perfeitamente acomodadas à língua, e acolhidas nos dicionários há muitos anos, 

nos chegam com novo viço...” (Linhas 34-36) 
D) “Talvez já se invocasse o “desinventar” antes...” (Linha 8) 
 

QUESTÃO 24 
Considere o verbo negritado na frase: “Há bons exemplos mais antigos.” (Linha 19) 
Em relação ao emprego desse verbo nessa frase, NÃO se pode afirmar: 
A) Trata-se de um verbo impessoal, portanto deverá ficar na 3.ª pessoa do singular. 
B) Por ser impessoal, constrói uma oração sem sujeito. 
C) Foi usado com valor semântico de ‘existir’ e, nessa acepção, classifica-se como impessoal. 
D) Trata-se de um verbo pessoal e, portanto, concorda com o sujeito a que se refere. 
 

QUESTÃO 25 
Marque a alternativa que justifica corretamente o emprego das aspas em “Você, que inventou a tristeza, 
ora tenha a fineza de desinventar”.” (Linhas 7-8) 
A) Construir uma ironia. 
B) Indicar ressignificação de palavra. 
C) Assinalar uso de citação direta. 
D) Indicar uso de estrangeirismos. 
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