
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

MÉDICO DO TRABALHO 



 

 

 

  

PARTE I – MÉDICO DO TRABALHO 
 
01 - Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), exceto:                                                                                           

A) Formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde e a participação na sua 
produção.  

B) Formulação e execução da política de sangue e seus 
derivados.                                                                                     

C) Promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 
assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde 
dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho.                                         

D) Seleção e organização dos conteúdos de ensino 
médico. 

E) Estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho. 

 
02 - No Anuário Estatístico da Previdência Social, a hérnia 
inguinal (K40) aparece dentre os códigos da Classificação 
Internacional de Doenças – CID mais incidentes. Com relação 
a essa patologia, é correto afirmar que: 

A) A hidrocele é uma hérnia de forma redutível que 
apresenta dor na região inguinal.. 

B) As hérnias inguinais indiretas e femorais são 
ocasionadas pelo esforço físico durante o trabalho. 

C) É mais comum entre as mulheres, principalmente em 
idosas. 

D) Podem surgir raramente de forma súbita, ao fazer 
algum esforço físico, com dor aguda, típica de 
distensão muscular, podendo estar relacionada ao 
trabalho que demanda esforço físico. 

E) A história natural mais comum do seu surgimento é 
uma ruptura gradativa das camadas da parede com 
sintoma de dor intensa desde o início do quadro. 

 
03 - O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) é uma ferramenta rotineira, no campo da higiene 
ocupacional, para o médico do trabalho. Dentro dessa 
programação, são avaliações integrantes do PCMSO as 
seguintes atividades: 

A) De mudança de função; demissional; de retorno ao 
trabalho.  

B) Admissional; periódico; dos riscos e da exposição dos 
trabalhadores 

C) Demissional; pré-aposentadoria; periódico.                                                                                                                     
D) Pré-aposentadoria; admissional; mudança de função.                                                                                             
E) De retorno ao trabalho; dos riscos e da exposição dos 

trabalhadores; admissional 
 
04 - Trabalhador do setor de manutenção apresenta quadro 
compatível com dermatite causada pelo cimento. Com relação 
a essa doença ocupacional, é correto afirmar que: 

A) É sempre do tipo alérgico. 
B) O cromo é o principal responsável pelas dermatites 

alérgicas produzidas pelo cimento. 
C) A dermatite é resultante, principalmente, da acidez do 

cimento. 
D) A dermatite causada pelo cimento raramente é 

recidivante.  
E) O que ocorre com mais frequência é a dermatite 

irritativa de contato. 

05 - Com relação à Síndrome do Túnel do Carpo, é correto 
afirmar que: 

A) A progressão da doença pode resultar em redução 
da sensibilidade na distribuição do nervo mediano 
e diminuição de força. 

B) É também denominada de Síndrome do Pronador 
Redondo. 

C) Dos testes provocativos o sinal de Tinel, obtido a 
partir da percussão leve sobre a prega flexora do 
punho, é considerado o mais sensível, sendo 
positivo em cerca de 80% dos pacientes.                                                                                                                                                                                

D) O tratamento cirúrgico deve ser realizado o mais 
rapidamente possível, mesmo nos casos de 
sintomatologia leve no sentido de evitar o 
agravamento do quadro.                                                                                                                                     

E) O uso de anti-inflamatórios esteroides é de 
contraindicação absoluta. 

 
06 - Professora de ensino médio, 45anos, portadora de 
hipertensão arterial, procura o ambulatório médico com 
queixas de perda de interesse pelo trabalho e falta de 
motivação para suas atividades de vida diária. Refere que 
trabalha nessa função há 5 anos e que, apesar de considerar 
sua atividade muito estressante, sempre foi muito 
envolvida afetivamente com seus alunos. Queixa-se, ainda, 
de que, depois que seu horário de trabalho foi mudado 
compulsoriamente, tem sentimento de diminuição da 
competência e do sucesso no trabalho. Fora do local de 
trabalho sente-se melhor e mais animada. 
Com base nessas informações, é necessário um 
aprofundamento na investigação do quadro clínico, tendo-
se como hipótese diagnóstica mais provável a (o): 

A) Síndrome de Burn-Out ou Síndrome do 
Esgotamento Profissional. 

B) Neurastenia. 
C) Fobia Social. 
D) Transtorno de Labilidade Emocional Orgânico. 
E) Estado de Estresse Pós-Traumático. 

 
07 - No diagnóstico de hipertensão arterial está correta a 
indicação da solicitação do MAPA (Monitoração 
Ambulatorial da Pressão Arterial), exceto:                                                                                                       

A) Hipertensão de consultório ou do avental branco            
B) Hipertensão arterial episódica 
C) Média de PA na vigília > 125/75 
D) Hipertensão arterial resistente 
E) Normotensos com lesão de órgão alvo 

 
08 - Segundo o Instituto Nacional de Câncer – INCA, 
alguns dos agentes causadores de câncer de bexiga são: 

A) Asbesto, arsênico e asfalto.   
B) Benzidina, agrotóxicos e tintura de cabelo. 
C) Aminas aromáticas e benzeno.     
D) Tricloroetileno e óxido de metais.   
E) Poeiras da construção civil, de asfalto e de metal. 

 
09 - Referente à tendinite do supra-espinhoso assinale a 
alternativa correta. 

A) São chamadas de epicondilites.        
B) Ocorre por contração estática do tendão patelar. 
C) É chamada de síndrome do túnel do carpo.  
D) Possui alta prevalência em pacientes diabéticos. 
E) Cursa com dedo em gatilho. 



 

 

 

  

10 - Segundo a NR-32 – Segurança e Saúde no Trabalho 
em Serviços de Saúde cabe ao empregador: 

A) assegurar a capacitação aos trabalhadores antes do 
início das atividades e de forma continuada.  

B) vedar o uso de calçados abertos.  
C) garantir a conservação e a higienização dos 

materiais e instrumentos de trabalho.  
D) vedar o consumo de alimentos e bebidas nos 

postos de trabalho.  
E) todas as alternativas anteriores estão corretas.  

 
11 - Do ponto de vista da biossegurança, a cabine de 
segurança biológica é: 

A) Um equipamento de proteção apenas para o 
operador. 

B) Um equipamento de produção de substancias 
químicas que não possui proteção para o operador. 

C) Um equipamento de proteção apenas para o 
experimento. 

D) Um equipamento que protege o operador e o meio 
ambiente dos agentes biológicos. 

E) Divide-se em classes definidas com base no 
número de operadores no serviço. 

 
12 - Segundo a Norma regulamentadora NR-5, Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA está correto 
afirmar: 

A) As disposições contidas na NR-5 não se aplicam 
aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhes 
tomem serviços. 

B) Os membros da CIPA, eleitos e designados serão 
empossados até (30) trinta dias após o término do 
mandato anterior.    

C) Os representantes dos empregadores, titulares e 
suplentes serão por eles designados. 

D) A CIPA terá reuniões ordinárias semestrais, de 
acordo com o calendário preestabelecido. 

E) O treinamento para CIPA terá carga horária 
mínima de cinquenta horas, distribuídas durante o 
expediente normal da empresa. 

 
13 - Qual dos benefícios previdenciários abaixo 
relacionados depende diretamente do preenchimento do 
formulário do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 
para que possa ser concedido pela Previdência Social? 

A) Auxílio-doença ocupacional. 
B) Auxílio-acidente  
C) Aposentadoria por tempo de serviço.  
D) Aposentadoria especial. 
E) Salário-maternidade. 

 
14 - Norma Regulamentadora que visa estabelecer 
parâmetros que permitam a adaptação das condições de 
trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de 
conforto, segurança e desempenho eficiente é: 

A) NR-17 
B) NR-7  
C) NR-15  
D) NR-19 
E) NR-23   

 
 

15 - Podem ocasionar perda auditiva com características 
semelhantes às decorrentes do ruído:  

A) Mercúrio e magnésio.  
B) Óxido de zinco e fósforo vermelho. 
C) Cádmio e monóxido de carbono. 
D) Magnésio e fósforo amarelo.  
E) Chumbo e magnésio. 

 
16 - A respeito da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, é 
correto afirmar: 

A) A bronquite crônica apresenta quadro clínico de 
tosse crônica produtiva por três meses durante um 
ano, devendo ser descartada por outras patologias 
como: bronquiectasias e tuberculose. 

B) Não deve ser utilizada a prednisona na 
exacerbação em pacientes com sibilância e 
dispnéia. 

C) A terapia com oxigênio é uma medida que 
comprovadamente altera sobrevida, devendo ser 
utilizada durante 6 horas por dia.                                                                                                              

D) Os broncodilatadores constituem a base do 
tratamento sintomático nas doenças Pulmonares 
obstrutivas crônicas. 

E) A vacina antinfluenza tem sido eficaz para o 
decréscimo mundial, na prevalência de casos de 
DPOC, nas últimas décadas 

 
17 - Deve ser classificada como uma doença do Grupo III 
de Schilling a:  

A) febre amarela em trabalhadores rurais de áreas 
endêmicas.  

B) leucemia mieloide aguda relacionada ao trabalho.  
C) Doenças do aparelho locomotor.  
D) Intoxicação por agrotóxicos.  
E) Agravamento de alcoolismo pelas condições de 

trabalho.  
 
18 - Em relação a radiações ionizantes e não ionizantes 
está correto afirmar, exceto: 

A) As radiações ionizantes são provenientes de 
materiais radioativos como é o caso dos raios alfa 
(a), beta (b) e gama (g), ou são produzidas 
artificialmente em equipamentos, como é o caso 
dos raios X.                                                        

B) A radiação não ionizante tem alto poder de 
penetração atravessando os tecidos, líquidos e 
matérias orgânicas podendo ser utilizada na 
esterilização de materiais e eliminação de vírus.                                                  

C) Os danos ocasionados pela radiação ionizante 
podem ser grandes se a célula se reproduzir. No 
caso das células da medula, teremos um quadro de 
leucemia.                                                                                  

D) Radiação é um fenômeno natural que pode ocorrer 
de muitas formas. Ondas eletromagnéticas como a 
luz, calor e ondas de rádio são formas comuns de 
radiação não-ionizantes.                                                                                                                          

E) A radiação não ionizante não tem poder de 
penetração, age apenas sobre a superfície onde os 
raios incidem.                                                                                                  

 
 
 
 



 

 

 

  

19 - As doenças sexualmente transmissíveis (DST) estão 
entre as cinco principais causas de procura por serviços de 
saúde e são responsáveis por diversas complicações, tais 
como infertilidade, abortamento espontâneo, 
malformações congênitas e até a morte, se não tratadas. 
Além disso, multiplicam-se as chances, em pelo menos dez 
vezes, de contaminação pelo HIV. Certo paciente, atendido 
na Unidade de Pronto Atendimento, queixava-se de disúria 
intensa, corrimento peniano amarelado, e história de 
relação sexual desprotegida há cerca de sete dias. 
Diante desse quadro, uma hipótese diagnóstica plausível é 
a de: 

A) Uretrite gonocócica. 
B) Sífilis primária. 
C) Pielonefrite. 
D) Cancro mole. 
E) Linfogranuloma venério. 

 
20 - Segundo norma regulamentadora relativa à Segurança 
e Saúde em Espaços Confinados NR-33, é vedada a 
entrada e a realização de qualquer trabalho em espaços 
confinados sem a emissão da Permissão de Entrada e 
Trabalho. Emitida a referida permissão, sua validade 
abrange: 

A) cada entrada.  
B) duas entradas.  
C) três entradas.  
D) quatro entradas.  
E) cinco entradas. 

 
21 - A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora, instituída por Portaria em 23 de agosto de 
2012, define os princípios, as diretrizes e as estratégias a 
serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção 
integral à saúde do trabalhador. Segundo essa política, 
entre os princípios e as diretrizes por ela definidos, 
incluem-se os seguintes: 

A) Hierarquização e desprecarização do trabalho. 
B) Prevenção de acidentes e integralidade.  
C) Precaução e descentralização.  
D) Controle social e direito previdenciário.  
E) Equidade e domiciliarização do trabalho.  

 
22 - Nos locais de trabalho onde são executadas atividades 
que exigem solicitação intelectual e atenção constantes, 
tais como salas de controle, laboratórios, escritórios, salas 
de desenvolvimento ou análise de projetos, é 
recomendada, por norma regulamentadora (NR17), a 
seguinte condição de conforto: 

A) Índice de temperatura efetiva entre 25 o C e 29 o 
C. 

B) Nível de ruídos de 40 a 50 Db 
C) Índice de temperatura efetiva entre 20 o C e 23 o 

C. 
D) Nível de ruídos de 50 a 70 dB 
E) Luminosidade mínima de 10.000 lux.                                                                                              

 
 
 
 
 
 

23 - As pneumoconioses são doenças pulmonares 
relacionadas etiologicamente à inalação de poeiras em 
ambientes de trabalho. Podem ter, no seu mecanismo 
fisiopatogênico, o aparecimento ou não de fibrose. Entre as 
pneumoconioses que cursam sem fibrose, têm-se as 
seguintes:                                                                   

A) Baritose  e estanhose (estanose). 
B) Asbestose e pneumoconiose por poeira mista. 
C) Silicose e beriliose. 
D) Pneumoconiose por rocha fosfática e siderose.  
E) Talcosel e pneumoconiose por abrasivos. 

 
24 - De acordo com o INMETRO, a ficha de informações 
de segurança de produtos químicos deve conter, dentre 
outras, as seguintes informações: 

A) Manuseio e armazenamento.  
B) Mutagenicidade e concentração biológica.  
C) Subprodutos e limites de exposição. 
D) Ponto de congelamento e ponto de ebulição. 
E) Volume expandido e fórmula molecular. 

 
25 - Uma enfermeira que se acidentou com material 
perfuro-cortante durante um procedimento com paciente 
portador de HIV, deve se submeter imediatamente ao teste 
anti-HIV com o objetivo de:   

A) Estabelecer o esquema de quimioprofilaxia. 
B) Verificar se a trabalhadora já era portadora do 

vírus.  
C) Determinar os critérios de gravidade na avaliação 

do risco do acidente.  
D) Definir o tipo de material biológico envolvido. 
E) Identificar a carga viral do portador. 

 
26 - No setor de produção de uma empresa que trabalha 
com produtos químicos foi identificado pelo médico do 
trabalho a presença de tolueno e xileno, onde os 
trabalhadores tinham contato direto e frequente com tais 
produtos. Conforme o quadro I da NR-7, os indicadores 
biológicos que o médico deverá solicitar para estes 
produtos respectivamente são: 

A) Ácido hipúrico e ácido metil hipúrico.  
B) Ácido mandélico e fenol. 
C) Ácido mandélico e ácido hipúrico. 
D) Ácido hipúrico e ácido mandélico. 
E) Ácido metil hipúrico e ácido mandélico. 

 
27 - O trabalho em condições de periculosidade assegura 
ao empregado um adicional sobre o salário sem os 
acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou 
participações nos lucros da empresa. O percentual do 
adicional de periculosidade é de: 

A) 50%.  
B) 40%. 
C) 20%.  
D) 10%.  
E) 30%.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

28 - Com relação à emissão da CAT é correto afirmar: 
A) Em condição de risco acentuado é da 

responsabilidade do INSS. 
B) A emissão da CAT visa um melhor atendimento 

médico junto às clínicas credenciadas. 
C) A emissão da CAT assegura ao empregado 

acidentado a estabilidade de emprego por 15 
(quinze) meses desde que o afastamento tenha 
sido por mais de 15 (quinze) dias. 

D) Deve ser expedida após o 15º dia do acidente. 
E) Ocorrendo o acidente de trabalho, 

independentemente de afastamento ou não, é 
obrigatória a emissão da CAT por parte do 
empregador. 

 
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. 
 
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 

 

BROWNE, Dik. Folha de S.Paulo, 30 nov. 2002. 




