
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA 

 

* 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 03/08/2015, 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 VICÊNCIA, de 15/05/2015. 
 * 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: 02 DE AGOSTO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ENFERMEIRO PLANTONISTA 



 

 

 

  

PARTE I – ENFERMEIRO PLANTONISTA 
 
01 - Considerando história da enfermagem assinale a 
Teoria que “caracteriza o homem como um todo dinâmico, 
em constante interação com o ambiente”: 

A) Teoria Holística 
B) Teoria das Necessidades Humanas Básicas 
C) Teoria Ambiental 
D) Teoria do Modelo Conceitual do Homem 
E) Teoria do Alcance dos Objetivos 

 
02 - Ainda considerando a importância histórica das 
Teorias de Enfermagem para o desenvolvimento da prática 
de qualidade, qual a Teórica que desenvolveu a Teoria do 
Autocuidado? 

A) Sister Calista Roy 
B) Virgínia Henderson 
C) Dorothea Orem 
D) Wanda Horta 
E) Martha Rogers 

 
03 - Qual das alternativas seguintes se refere corretamente 
ao Artigo 1º da Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
conhecida como “Lei Orgânica da Saúde”? 

A) 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). 

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

C) 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. 

D) Esta lei dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. 

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 - Ainda em relação à Lei Nº 8.080, o Artigo 7º se refere 
a quais dos temas listados a seguir referentes aos Sistema 
único de Saúde? 

A) Princípios e Diretrizes 
B) Objetivos e Atribuições 
C) Assistência Farmacêutica e Vigilância Sanitária 
D) Organização, Direção e Gestão 
E) Alimentação e nutrição 

 
 
 
 
 

05 - Baseado Artigo 6º, da Lei 7.498, de 25 de junho de 
1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
enfermagem, e dá outras providências, são enfermeiros: 
I - o titular do diploma de Enfermeiro conferido por 
instituição de ensino, nos termos da lei; 
II - o titular do diploma ou certificado de Obstetriz ou de 
Enfermeira Obstétrica, conferido nos termos da lei; 
III - o titular do diploma ou certificado de Enfermeira e a 
titular do diploma ou certificado de Enfermeira Obstétrica 
ou de Obstetriz, ou equivalente, conferido por escola 
brasileira regulamentadas em outros países, em virtude de 
acordo de bilateral; 
IV - aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, 
obtiverem título de Enfermeiro conforme o disposto na 
alínea d do art. 3º do Decreto nº 50.387, de 28 de março de 
1961. 
Dessa forma, estão corretas as afirmativas: 

A) I, II, III e IV 
B) I, II e IV 
C) Apenas IV 
D) II, III e IV 
E) I, II e III 

 
06 - A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 
aprovada através da Portaria 2.488, de 21 de outubro de 
2011, estabelece a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da 
Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde (PACS). Baseado então na PNAB, qual das 
atribuições a seguir não é de responsabilidade específica 
do Enfermeiro? 

A) 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. 

B) Solicitar exames complementares, prescrever 
medicações e encaminhar, quando necessário, 
usuários a outros serviços, conforme protocolos 
ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo 
gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, observadas as disposições legais da 
profissão. 

C) Contribuir, participar e realizar atividades de 
educação permanente da equipe de enfermagem e 
outros membros da equipe. 

D) Garantir a qualidade do registro das atividades nos 
sistemas de informação na atenção básica. 

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

07 - Qual a Resolução atualmente em vigor do Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovada pelo 
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)? 

A) 250/2000 
B) 240/2001 
C) 165/1988 
D) 135/2005 
E) 311/2007 

 



 

 

 

  

08 - De acordo com o atual Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, nas relações com a pessoa, família e 
coletividade, qual das seguintes não corresponde a uma 
proibição? 

A) Executar ou participar da assistência à saúde sem o 
consentimento da pessoa ou de seu representante 
legal, exceto em iminente risco de morte. 

B) Provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a 
interromper a gestação. 

C) Promover a eutanásia ou participar em prática 
destinada a antecipar a morte do cliente. 

D) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da 
droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos. 

E) Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao 
patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual 
foram instituídas as organizações da categoria. 
 

09 - Em relação à cobertura de Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS), na Estratégia de Saúde da Família, assinale a alternativa 
correta:  

A) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 
100% da população cadastrada, com um máximo de 
750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de 
Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo 
recomendado de pessoas por equipe. 

B) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir no 
mínimo 90% da população cadastrada, com um 
máximo de 450 pessoas por ACS e de 10 ACS por 
equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o 
limite máximo recomendado de pessoas por equipe. 

C) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 90% 
da população cadastrada, com um máximo de 850 
pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da 
Família, não ultrapassando o limite máximo 
recomendado de pessoas por equipe. 

D) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 
100% da população cadastrada, com um máximo de 
1200 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de 
Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo 
recomendado de pessoas por equipe. 

E) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 90% 
da população cadastrada, com um máximo de 450 
pessoas por ACS e de 6 ACS por equipe de Saúde da 
Família, não ultrapassando o limite máximo 
recomendado de pessoas por equipe. 

 
10 - A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) faz a 
seguinte recomendação com relação ao número de pessoas sob 
a responsabilidade de uma Equipe de Saúde da Família? 

A) Deve-se considerar o grau de vulnerabilidade das 
famílias do território, sendo que, quanto maior o grau 
de vulnerabilidade, maior deverá ser a quantidade de 
pessoas por equipe. 

B) Deve-se considerar o grau de acessibilidade das 
famílias do território, sendo que, quanto maior o grau 
de acessibilidade, maior deverá ser a quantidade de 
pessoas por equipe.  

C) Deve-se considerar o grau de vulnerabilidade das 
famílias do território, sendo que, quanto maior o grau 
de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de 
pessoas por equipe. 

 

D) Deve-se considerar a integridade física das famílias do 
território, sendo que, quanto menor a integridade, 
menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe. 

E) Deve-se considerar sociabilidade das famílias do 
território, sendo que, quanto menor a sociabilidade, 
maior deverá ser a quantidade de pessoas por equipe. 

 
11 - Considerando a prevenção de úlceras por pressão, 
qual das escalas listadas a seguir melhor se adequa a essa 
prática?  

A) Escala de Likert 
B) Escala de Braden 
C) Escala de Glasgow 
D) Escala Salsa 
E) Escala de Satisfação 

 
12 - Sabendo que a hanseníase ainda continua como um 
grave problema de saúde pública no Brasil, que necessita 
da participação fundamental do enfermeiro na assistência 
ao paciente, assinale qual das alternativas não representa 
uma atribuição do enfermeiro no Programa de Controle da 
Hanseníase, na atenção básica: 

A) Administrar a dose supervisionada 
B) Realizar avaliação neurológica simplificada 
C) Orientar sobre autocuidados 
D) Realizar campanhas educativas 
E) Iniciar tratamento das reações e neurites 

 
13 - Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que 
se refere aos fármacos que compõem a cartela do 
tratamento da Hanseníase Paucibacilar, para adultos? 

A) Clofazimina e dapsona 
B) Rifampicina e clofazimina 
C) Rifampicina, clofazimina e dapsona 
D) Rifampicina e dapsona 
E) Clofazimina e ofloxacino 

 
14 - Qual das formas clínicas da hanseníase se caracteriza 
por baciloscopia positiva e presença de nódulos 
auriculares? 

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

 
15 - São medicamentos atualmente administrados a 
pacientes adultos e adolescentes com Meningoencefalite 
Tuberculosa, em fase de manutenção: 

A) Rifampicina e Pirazinamida 
B) Rifampicina e Isoniazida 
C) Etambutol e Isoniazida 
D) Pirazinamida e Etambutol 
E) Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol 

 
16 - Das vacinas listadas a seguir, qual deverá ser 
administrada aos 9 meses de idade, em situação de rotina, 
no Sistema Único de Saúde? 

A) Tríplice viral 
B) Hepatite A 
C) Tetraviral 
D) Hepatite B  
E) Febre amarela 



 

 

 

  

17 - Qual a composição da vacina dTpa, disponível no 
Sistema Único de Saúde e a qual público se destina? 

A) Difteria e tétano - Destinada a gestantes. 
B) Sarampo, caxumba e rubéola – Destinada a 

gestantes. 
C) Difteria e tétano - Destinada a adolescentes. 
D) Difteria, tétano e coqueluche – Destinada a 

gestantes. 
E) Sarampo e rubéola - Destinada a adolescentes. 

  
18 - Em relação às recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), para a realização do Pré-Natal 
assinale a alternativa incorreta: 

A) Com 40 semanas de gestação já poderá ser dada a 
alta do pré-Natal. 

B) O número adequado de consultas de Pré-Natal 
seria igual ou superior a 6 (seis).  

C) As consultas deverão ser mensais até a 28ª 
semana. 

D) As consultas deverão ser quinzenais entre 28 e 36 
semanas. 

E) As consultas deverão ser semanais no termo. 
 

19 - Analise as alternativas seguintes e assinale aquela que 
não se trata de uma atribuição do enfermeiro no Pré-Natal 
de baixo risco: 

A) Realizar o cadastramento da gestante no 
SisPreNatal e fornecer o Cartão da Gestante 
devidamente preenchido. 

B) Realizar testes rápidos. 
C) Solicitar exames complementares e orientar o 

tratamento, caso necessário. 
D) 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). 

E) Orientar a vacinação das gestantes (contra tétano e 
hepatite B). 

 
20 - De acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde 
do Brasil, qual das alternativas a seguir corresponde a 
Sinais de Presunção de Gravidez? 

A) Amolecimento da cérvice uterina, com posterior 
aumento do seu volume. 

B) Modificações anatômicas (aumento do volume das 
mamas, hipersensibilidade nos mamilos, 
tubérculos de Montgomery, saída de colostro pelo 
mamilo, coloração violácea vulvar, cianose 
vaginal e cervical, aumento do volume 
abdominal). 

C) Paredes vaginais aumentadas, com aumento da 
vascularização (pode-se observar pulsação da 
artéria vaginal nos fundos de sacos laterais). 

D) Ultrassonografia: o saco gestacional pode ser 
observado por via transvaginal com apenas 4 a 5 
semanas gestacionais e a atividade cardíaca é a 
primeira manifestação do embrião com 6 semanas 
gestacionais. 

E) Positividade da fração beta do HCG no soro 
materno a partir do oitavo ou nono dia após a 
fertilização. 

 

21 - Dentre as alternativas listadas a seguir assinale aquela 
que se refere corretamente à Sífilis: 

A) A sífilis é uma doença infecciosa localizada na 
região inguinal, de evolução crônica, sujeita a 
surtos de agudização e períodos de latência. 

B) É causada pelo Treponema pallidum, um fungo de 
transmissão sexual ou vertical que pode causar 
respectivamente a forma adquirida ou congênita 
da doença. 

C) A sífilis na gestação requer intervenção imediata, 
para que se reduza ao máximo a possibilidade de 
transmissão vertical. 

D) Seu diagnóstico e seu tratamento são de alto custo 
e grande dificuldade operacional, o que justifica a 
doença ainda permanecer como grave problema de 
saúde pública no Brasil. 

E) No Brasil, a prevalência de sífilis em gestantes é 
de 36%. São estimadas 120 mil crianças que 
nascem com sífilis congênita por ano. 

 
22 - A transmissão vertical (da mãe para o filho) do HIV 
pode ocorrer em qualquer momento da gestação, do parto e 
do pós-parto. Dentre os Fatores de risco para a transmissão 
vertical listados a seguir, qual o que está errado? 

A) Fatores maternos, incluindo o estado clínico e 
imunológico, a presença de DST e outras 
coinfecções, bem como o estado nutricional 
materno. 

B) Fatores sociais, tais como falta de higiene da mãe 
e do recém-nascido. 

C) Fatores comportamentais, como o uso de drogas e 
a prática sexual desprotegida. 

D) Fatores obstétricos, tais como a duração da ruptura 
das membranas amnióticas, a via de parto e a 
presença de hemorragia intraparto. 

E) Fatores inerentes ao recém-nascido, tais como a 
prematuridade e o baixo peso ao nascer. 

 
23 - Em uma situação de emergência, devido a 
sangramento em face de um paciente adulto, em situação 
de pós-operatório imediato, qual dos medicamentos pode 
ser administrado para reverter esse quadro, conforme 
prescrição médica? 

A) Ácido aminocaproico 
B) Enoxaparina 
C) Fentanil 
D) Dexametasona  
E) Metilprednisolona  

 
24 - As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à 
segurança e medicina do trabalho, são de observância 
obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos 
órgãos públicos da administração direta e indireta, bem 
como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, 
que possuam empregados regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT. Qual das NRs estabelece as 
regras para Atividades e Operações Insalubres? 

A) NR 12 
B) NR 14 
C) NR 17 
D) NR 15 
E) NR 9 

 



 

 

 

  

25 - Qual das atividades é considerada Insalubridade de 
Grau Médio, de acordo com o anexo 14, da Norma 
Regulamentadora de Atividades e Operações Insalubres? 

A) Contato pacientes em isolamento por doenças 
infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, 
não previamente esterilizados. 

B) Contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais 
portadores de doenças infecto-contagiosas 
(carbunculose, brucelose, tuberculose). 

C) Trabalho em esgotos (galerias e tanques). 
D) Trabalho em lixo urbano (coleta e 

industrialização). 
E) Trabalho em laboratórios, com animais destinados 

ao preparo de soro, vacinas e outros produtos. 
 

26 - Qual das alternativas a seguir se refere a um dos 
Indicadores de Saúde de Cobertura? 

A) Número de leitos hospitalares (SUS) por habitante 
B) Gasto público com saúde como proporção do PIB 
C) Taxa de prevalência de pacientes em diálise (SUS) 
D) Proporção de internações hospitalares (SUS) por 

especialidade 
E) Proporção de nascidos vivos por idade materna 

 
27 - Qual das fichas a seguir é utilizada pelo enfermeiro 
para a realização do consolidado mensal das atividades do 
agente comunitário de saúde? 

A) Relatório SSA2 
B) Fica D 
C) Ficha A 
D) Ficha B-DIA 
E) Relatório PMA4 

 
28 - Qual dos medicamentos a seguir é um dos que são 
indicados para o tratamento da crise convulsiva? 

A) Fenitoína  
B) Noradrenalina 
C) Captopril 
D) Atropina 
E) Haloperidol    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Boa Noite 
 

Boa noite, Maria! Eu vou-me embora. 
A lua nas janelas bate em cheio. 
Boa-noite, Maria! É tarde... é tarde... 
Não me apertes assim contra teu seio. 
 

Boa-noite!... E tu dizes — Boa-noite. 
Mas não mo digas assim por entre beijos... 
Mas não mo digas descobrindo o peito, 
— Mar de amor onde vagam meus desejos. 
 

Julieta do céu! Ouve... a calhandra 
Já rumoreja o canto da matina. 
Tu dizes que eu menti?... pois foi mentira... 
... Quem cantou foi teu hálito, divina! 
 

Se a estrela-d'alva os derradeiros raios 
Derrama nos jardins do Capuleto, 
Eu direi, me esquecendo d'alvorada: 
"É noite ainda em teu cabelo preto..." 
 

É noite ainda! Brilha na cambraia 
— Desmanchado o roupão, a espádua nua — 
O globo de teu peito entre os arminhos 
Como entre as névoas se balouça a lua... 
 

É noite, pois! Durmamos, Julieta! 
Rescende a alcova ao trescalar das flores, 
Fechemos sobre nós estas cortinas... 
— São as asas do arcanjo dos amores. 
 

A frouxa luz da alabastrina lâmpada 
Lambe voluptuosa os teus contornos... 
Oh! Deixa-me aquecer teus pés divinos 
Ao doudo afago de meus lábios mornos. 
 

Mulher do meu amor! Quando aos meus beijos 
Treme tua alma, como a lira ao vento, 
Das teclas de teu seio que harmonias, 
Que escalas de suspiros, bebo atento! 
 

Ai! Canta a cavatina do delírio, 
Ri, suspira, soluça, anseia e chora... 
Marion! Marion!... É noite ainda. 
Que importa os raios de uma nova aurora?!... 
 

Como um negro e sombrio firmamento, 
Sobre mim desenrola teu cabelo... 
E deixa-me dormir balbuciando: 
             Boa-noite! — formosa Consuelo!... 

 

(Castro Alves. Espumas flutuantes. 
 Rio de Janeiro: Edições de Ouro, s. d. p. 67-8.) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Ao longo do poema, o eu lírico chama a mulher amada 
de diferentes nomes, provavelmente com o objetivo de 
universalizar a mulher e o amor. 
II. A expressão “Boa noite” não sofre alteração de sentido 
da primeira para a última estrofe. 
III. As expressões “...É noite ainda” e “Que importa os 
raios de uma nova aurora?!” confirmam o desejo 
romântico de perpetuar o instante de prazer. 
 
 



 

 

 

  

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 I está correto. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I. O verso “Ri, suspira, soluça, anseia e chora” (9ª estrofe) 
confirma as sensações ou sentimentos contraditórios 
verificados durante o estado de delírio. 
II. A sensualidade da cena amorosa aumenta à partir da 5ª 
estrofe. 
III. O tipo de percepção sensorial predominante na 6ª e 7ª 
estrofes são, respectivamente, tato e olfato. 

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 I está correto. 

 
As questões 31 e 32 refere-se ao anúncio seguinte: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 - Das afirmações seguintes: 
I. O anúncio lido promove a ideia da necessidade de usar a 
água com moderação, buscando meios de reutilização. 
II. As formas verbais BEBA, BANHE-SE, LAVE, 
REGUE encontram-se no modo indicativo e têm a 
intenção de persuadir o leitor a participar da campanha. 
III. O título do anúncio apresenta intertextualidade com a 
frase de um conhecido anúncio comercial. 
 

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

 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. Considerando a parte visual, é possível afirmar que a 
metonímia é um recurso empregado no anúncio. 
II. O texto disposto ao lado da imagem tem a função de 
tornar mais explícita a finalidade do anúncio, ampliando 
argumentos para convencer o interlocutor. 
III. No anúncio, a variedade linguística empregada foi a 
não padrão. 

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 II está correto. 

 
A questão seguinte refere-se ao texto do quadrinho a 
seguir: 

 
 
33 - Identifique, nas opções a seguir, o valor do presente 
do indicativo em “eu te dou esta caixa de bombom...” 

A) ação futura 
B) ação contemporânea ao momento da fala 
C) verdade atemporal 
D) presente histórico 
E) presente iterativo 

 
34 - A locução conjuntiva presente no período “O meu 
caderno está muito bonito, ao passo que o seu está pra lá 
de feio” classifica-se como: 

A) subordinativa condicional 
B) subordinativa proporcional 
C) subordinativa concessiva 
D) subordinativa final 
E) subordinativa consecutiva 

 
 
 
 
 
 

Beba, banhe-se, lave seu carro, regue suas plantas e suas 
plantações. Mas lembre-se de usar com moderação e buscar 
meios de reutilizar sempre que possível. A natureza nos deu 
esse presente e, como forma de agradecimento, devemos dar a 
ela o direito de continuar sendo generosa. Não deixe que a água 
seja um recurso escasso.  
 

Um recado da sua revista Terra da Gente e dos Conselhos 
Regionais de Biologia no Dia Mundial da Água, 22 de março. 



 

 

 

  

As questões 35 e 36 referem-se ao texto seguinte: 
 

Odisseia em quadrinhos 
  

Autor(a): Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa 
Ilustrador(a): Piero Bagnariol 

 

 Com cerca de 2.700 anos, a Odisseia continua 
sedutora, vigorosa e surpreendente. Nesta tradução para os 
quadrinhos, o texto grego, que está na origem da literatura, 
se apresenta ainda mais tenaz, oferecendo ideias, imagens, 
versos, personagens, mecanismos e estratagemas 
inventivos que reúnem, em uma grande ciranda, o contexto 
grego de partida e os muitos outros a que a narrativa 
chegou. 
 

Disponível em: 
<www.editorapeiropolis.com.br/livro/?id=333&tit=Odissei

a+em+quadrinos>. Acesso em: 9 dez. 2013. 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. Os vocábulos SEDUTORA, VIGOROSA, 
SURPREENDENTE e TENAZ classificam-se 
sintaticamente como predicativos do objeto. 
II. “O texto grego” é o sujeito do verbo “apresentar-se”. 
III. Em “Com cerca de 2.700 anos, a Odisseia continua 
sedutora, vigorosa e surpreendente” podemos classificar o 
predicado como sendo verbal. 

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

 
36 - Das afirmações seguintes: 
I. Quanto a sua predicação o verbo “CHEGAR” é 
intransitivo. 
II. Em “Nesta tradução para os quadrinhos, o texto grego 
[...] se apresenta ainda mais tenaz” identificamos um 
exemplo de predicado verbo-nominal. 
III. O verbo “OFERECER”, no contexto, classifica-se 
como “transitivo indireto”. 

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

 
A questão 37 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

37 - A função sintática do termo destacado é: 
A) objeto indireto 
B) complemento nominal 
C) objeto direto 
D) aposto 
E) vocativo 

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

A) É preciso ter atenção para com nossos pais. 
B) Tenhamos amor aos nossos semelhantes. 
C) Elas não têm certeza por coisa alguma. 
D) O diretor despachou favoravelmente a nós. 
E) O professor é afável com seus alunos. 

 
39 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva 
restritiva no seguinte item: 

A) O ator reclamava que seus papéis em novela não 
eram bons. 

B) Não acreditas em amor à primeira vista porque 
nunca amaste. 

C) Levei-a ao cinema para que visse “A máscara de 
zorro”. 

D) O jovem que se esforça progride. 
E) Só desejo uma coisa: que essa situação acabe 

logo. 
 
40 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos 
apresentam emprego incorreto de hífen. 

A) mini-saia | pós-graduação 
B) auto-aprendizagem | circum-escolar 
C) anti-higiênico | hidro-elétrico 
D) extra-regular | co-educação 
E) semi-interno | contra-regra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 




