
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

MÉDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA 



 

 

 

  

PARTE I – MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
 
01 - São considerados indicações obstétricas para indução 
da gestação: 

A) Prolapso de cordão umbilical  
B) Síndromes hipertensivas  
C) Disfunção hepática grave  
D) Grande multípara  
E) Asma  

 
02 - Em relação ao diagnóstico de amniorrexe prematura é 
incorreto afirmar que: 

A) A constatação de oligodramnia na ultrassonografia 
é diagnóstico de certeza de amniorrexe prematura  

B) O pH vaginal nestes casos é superior a 7. 
C) Ocorre cristalização arboriforme do muco cervical 
D) Em alguns casos pode-se observar o acumulo de 

liquido no fórnice posterior vaginal 
E) O teste de papel de nitrazina assume cor azul 

 
03 - Qual agente tocolítico usado na inibição do trabalho 
de parto prematuro, que não deve ser usado após 32 
semanas pelo risco de acarretar constrição do ducto 
arterioso fetal: 

A) Bloqueadores do canal do cálcio 
B) Indometacina 
C) Sulfato de Magnésio 
D) Betamiméticos  
E) Doadores de óxido nítrico   

 
04 - O diagnóstico da amniorrexe prematura é feito na 
maioria dos casos por: 

A) Ultrassonografia 
B) Mudança do Ph vaginal 
C) Cristalização vaginal 
D) Inspeção 
E) Pesquisa de células fetais  

 
05 - Em relação a conduta na amniorrexe prematura é 
correto afirmar que: 

A) A corioamnionite pode ser tratada com 
antibioticoterapia por até 48 horas 

B) O maior risco da corticoterapia é hemorragia 
intraventricular fetal 

C) A utilização de tocoliticos deve ser preconizada  
D) A amnioinfusão tem valor terapêutico importante  
E) Em situações excepcionais pode-se acompanhar a 

paciente sem internação hospitalar  
 

06 - Gestação inicial com presença de sangramento genital 
de leve a moderado, dor fraca em baixo ventre, colo 
impérvio, pensa-se em: 

A) Abortamento inevitável, solicitando-se 
ultrassonografia transvaginal 

B) Abortamento evitável, de diagnóstico clínico, sem 
obrigatoriedade de métodos de imagem  

C) Abortamento evitável, solicitando-se 
ultrassonografia transvaginal  

D) Abortamento inevitável, indicando internamento 
hospitalar para posterior esvaziamento uterino 

E) Abortamento retido, indicando internamento 
hospitalar para posterior esvaziamento uterino 

 

07 - A causa principal de abortamento no primeiro trimestre é: 
A) Anomalia cromossômica  
B) Incompetência istmo-cervical 
C) Miomatose uterina 
D) Sinequias uterinas  
E) Insuficiência da fase lútea  

 
08 - Em relação as hemorragias no primeiro trimestre de 
gestação é correto afirmar que: 

A) 03 perdas gestacionais espontâneas e consecutivas 
caracterizam abortamento habitual 

B) A não visualização de gravidez intra-útero na 
ultrassonografia, permite o diagnóstico de 
abortamento completo 

C) Abortamentos retidos ocorrem somente nos casos de 
presença de embrião sem vitalidade intra-útero  

D) Sangramento de grande monta, dor intensa, colo 
uterino dilatado e ruptura de membranas ovulares, 
caracteriza o abortamento evitável  

E) A presença de restos ovulares amorfos intra-útero na 
ultrassonografia é encontrada nos casos de 
abortamento retido  

 
09 - Em relação a conduta médica frente a uma paciente 
gestante, é correto afirmar que: 

A) Gravidez decorrente de estupro, é necessária a 
sentença judicial, para que o médico realize o 
procedimento de abortamento  

B) A legislação brasileira permite ao médico realizar 
abortamentos, caso esteja presente malformações 
fetais incompatíveis com a vida  

C) É necessária sentença judicial para realizar 
abortamentos de pacientes com malformações fetais 
incompatíveis com a vida  

D) Gravidez decorrente de estupro, a simples 
representação da paciente a delegacia de polícia, com 
laudo do IML, já permite o médico realizar o 
procedimento de abortamento  

E) O médico será considerado criminoso, se realizar 
abortamento sem a sentença judicial favorável, 
mesmo que seja o único meio de salvar a vida da 
paciente  

 
10 - São diagnósticos diferenciais de abortamentos: 

A) Todas estão corretas 
B) Gravidez ectópica  
C) Mola hidatiforme 
D) Hemorragias uterinas disfuncionais  
E) Sangramento por miomatose uterina  

 
11 - Em relação ao partograma é incorreto que: 

A) Partograma é a representação gráfica do trabalho de 
parto, permitindo acompanhar sua evolução  

B) Não há necessidade de intervenção quando o registro 
atinge a linha de alerta 

C) A linha de ação não significa necessariamente que 
tenha-se que intervir cirurgicamente  

D) Velocidade de dilatação de 1 cm por hora, verificado 
em dois toques sucessivos, confirma o diagnóstico de 
fase ativa do trabalho de parto  

E) Deve-se, sempre que possível, iniciar a abertura do 
partograma na fase latente do trabalho de parto, ou 
seja, quando a dilatação é menor que 3 cm. 



 

 

 

  

12 - São indicações a cerclagem uterina, exceto: 
A) Incompetência istmocervical 
B) Conizações prévias  
C) Gestações acima de 26 semanas com dilatação 

cervical  
D) Útero bicorno 
E) Perdas fetais anteriores  

 
13 - É indicações absoluta de cesárea: 

A) Prematuridade  
B) Sofrimento fetal agudo em período expulsivo 

avançado   
C) Descolamento prematuro de placenta 
D) Placenta prévia total  
E) Existem duas respostas corretas  

 
14 - Em relação a escolha da via de parto é incorreto que: 

A) Cesariana prévia não constitui necessariamente 
repetição do procedimento 

B) A presença de infecção intra-uterina é indicação 
absoluta de cesárea  

C) No caso de morte materna, imediatamente após 
verificação do óbito, deve-se preceder a cesárea, 
na tentativa de salvar o feto 

D) Na presença de condiloma vaginal ou cervical, 
diminui-se a transmissão ao feto, escolhendo a via 
abdominal  

E) Feto morto ou inviável, não é indicativo de 
cesárea  

 
15 - Em relação a assistência a paciente HIV positiva na 
gestação e parto, é incorreto afirmar que: 

A) Cesárea eletiva para mulheres com carga viral 
superior a 1000 cópias/ml  

B) Pode-se optar pelo parto vaginal, se a paciente 
tiver carga viral abaixo de 1000 cópias/ml 

C) A amamentação é proscrita para as pacientes HIV 
positivas 

D) É indicação absoluta de parto cesáreo, pela 
redução em aproximadamente 50% da transmissão 
ao concepto 

E) A maior parte da transmissão vertical do HIV 
ocorre no trabalho de parto e parto 
 

16 - Em relação a condução da assistência a paciente HIV 
positiva é correto afirmar que: 

A) O uso de terapia antirretroviral combinada é capaz 
de reduzir significativamente a carga viral  

B) A cesárea eletiva constitui fator protetor da 
transmissão vertical do HIV 

C) Procedimentos invasivos como amniocentese e 
cordocentese, podem ser realizados com cuidado, 
nas gestantes HIV positivas  

D) Dois testes reagentes pelo método ELISA e um 
teste confirmatório reagente, estabelecem o 
diagnóstico  

E) Pacientes com anemia grave onde a hemoglobina 
é abaixo de 8 g, não deve ser usar AZT 
(Zidovudina) 

 
 
 

17 - Em relação as drogas usadas nas pacientes HIV 
positivas, correlacione a droga com a descrição mais 
apropriada  
(1) É droga contra-indicada na gestação em virtude de 
estar associada a risco de hiperbilirrubinemia e nefrolitiase   
(2) Pode ser usado como monoterapia na gestação, 
porém devendo-se tentar a cesárea eletiva posteriormente  
(3) Exantema, incluindo Síndrome de Stevens 
Johson, hepatites e função hepáticas alteradas com efeitos 
colaterais  
(4) Não deve ser associo a Didanosina para uso na 
gestação  
(5) Pode causar hipersensibilidade pulmonar, 
devendo ser usado com cautela na gestação  

(a) Abacavir 
(b) Estavudina  
(c) Zidovudina (AZT) 
(d) Indinavir  
(e) Nevirapina 

 

A) 1 (c); 2 (a); 3 (b); 4 (e); 5 (d)  
B) 1 (d); 2 (c); 3 (e) ;4 (b); 5 (a)  
C) 1 (a); 2 (e); 3 (c); 4 (d); 5 (b)  
D) 1 (b); 2 (d); 3 (a); 4 (c); 5 (e) 
E) 1 (e); 2 (b); 3 (d); 4 (a); 5 (c)  

 
18 - Em relação a hiperêmese gravídica é incorreto afirmar 
que: 

A) O jejum da paciente, nunca é recomendado, a fim 
de não agravar o quadro 

B) Deve-se fazer diagnóstico diferencial com 
colecistite e apendicite, entre outras patologias 
que cursam com náuseas e vômitos  

C) Pode acarretar hiponatremia, hipocalemia e 
alcalose metabólica  

D) A Metoclopramida constitui um medicamento de 
primeira escolha  

E) Pode ser necessária a nutrição enteral e parenteral 
em alguns casos  

 
19 - Em relação ao diabetes gestacional é incorreto afirmar 
que: 

A) No tratamento pode-se primeiramente tentar o 
controle glicêmico através de dietas, iniciando a 
insulina NPH após a falha desta  

B) Glicemia maior ou igual a 140 mg/dl 02 horas 
após a ingestão de 75 g de dextrosol, confirma 
diagnóstico de diabetes gestacional 

C) Diabetes gestacional é a intolerância aos 
carboidratos de gravidade variável, de início ou 
primeiro reconhecimento na gestação  

D) O diagnóstico de diabetes gestacional pode ser 
estabelecido, entre 24 e 28 semanas de gestação, 
se após 01 hora da ingestão de 50 g de dextrosol, a 
glicemia esteja maior ou igual a 140 mg/dl  

E) A via de parto é de acordo com a decisão 
obstétrica  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

20 - É complicação fetal comum no diabetes gestacional 
que se desenvolve na segunda metade da gestação, exceto: 

A) Malformações fetais 
B) Macrossomia 
C) Hipoglicemia 
D) Policitemia  
E) Síndrome do desconforto respiratório do recém 

nascido  
 

21 - O sulfato de magnésio é droga usada no intuito de 
prevenir e controlar convulsões na pré-eclâmpsia, onde o 
antidoto desse fármaco é o (a): 

A) Hidralazina 
B) Nifedipina 
C) Gluconato de cálcio  
D) Labetalol 
E) Diazóxido  

 
22 - Em relação à condução das doenças hipertensivas da 
gestação é incorreto que: 

A) Presença de convulsões tônico-clônicas 
generalizadas, na presença de hipertensão e 
proteinúria, após 20 semanas de gestação, 
caracterizam a síndrome HELPP 

B) Hipertensão sem proteinúria, diagnosticada antes 
de 20 semanas de gestação, pensa-se em 
hipertensão crônica 

C) Pressão arterial igual ou superior a 140 x 90 
mmHg, em duas aferições distintas em pacientes 
anteriormente normotensas, proteinúria acima de 
300 mg em 24 h, ou 1 cruz em fita teste, que 
ocorre após 20 semanas, pensar em pré-eclâmpsia  

D) Avaliação de hemoconcentração, ureia, creatinina, 
ácido úrico, bilirrubinas, TGO, TGP, fazem parte 
dos exames complementares que devem ser 
solicitados  

E) A Metildopa é droga que pode ser usada na 
manutenção da doença hipertensiva Gestacional 

 
23 - Paciente com pressão arterial sistólica acima de 110 
mm Hg, epigastralgia, vômitos, escotomas e edema, deve-
se: 

A) Ter como diagnóstico a síndrome HELLP, 
baseado nestes achados, e iniciar hemoterapia 

B) Pensar em iminência de eclâmpsia  e a hidratação 
venosa e administração de sulfato de magnésio faz 
parte de sua propedêutica  

C) Não é necessário estabilizar a gestante, podendo-
se indicar cesárea imediata  

D) Iniciar gluconato de cálcio a 10 % para prevenir 
convulsões  

E) Tentar a resolução do quadro com dietas e 
Metildopa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 - O tromboembolismo tem a gestação e o puerpério 
como fatores de risco, em relação a esta patologia é correto 
afirmar que: 

A) A Varfarina inibe a síntese da vitamina K e pode 
ser usada na gestação, para prevenção de 
fenômenos tromboembólicos 

B) No uso de terapia anticoagulante com heparina 
não fracionada, o seu controle é feito através do 
tempo de Protrombina (TP) 

C) No uso de Varfarina como terapia anticoagulante, 
é necessário seu controle através de tempo de 
tromboplastina parcial ativado (TTPA) 

D) O sulfato de Protamina é o antidoto do 
anticoagulante oral (Marevan) 

E) A Enoxaparina (Clexane) é de uso subcutâneo e 
não requer controle laboratorial, pode ser usada na 
gestação para prevenção de tromboembolismo, 
podendo ser associada a Aspirina via oral 

 
25 - O antídoto do anticoagulante oral (Marevan) é o (a): 

A) Sulfato de Protamina 
B) Aspirina 
C) Heparina subcutânea 
D) Vitamina K 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
26 - Em relação a isoimunização materno – fetal, responda 
verdadeiro (V) ou falso (F):  
(1) Doença hemolítica perinatal ou eritroblastose fetal é 
uma doença que ocorre por incompatibilidade entre o Rh 
da mãe e do feto  
(2) A isoimunização ocorre pela passagem de hemácias 
fetais Rh negativas para a circulação de mães Rh positivas  
(3) No pré-natal o teste de Coombs indireto deve ser 
solicitado para a gestante quando se quer pesquisar  
isoimunização materno-fetal  
(4) No pós-parto o teste de Coombs indireto deve ser 
solicitado no sangue fetal quando se quer pesquisar 
isoimunização materno-fetal  
(5) Mãe Rh negativa com recém-nascido Rh positivo e 
teste de Coombs direto negativo, deve ser oferecida 
profilaxia com o imunoglobulina anti-D para a gestante 
nas primeiras 72 horas  
 

A) 1 (V); 2 (F); 3 (V); 4 (F); 5 (V) 
B) 1 (V); 2 (V); 3 (F); 4 (F); 5 (F) 
C) 1 (F); 2 (V); 3 (V); 4 (V); 5 (V) 
D) 1 (F); 2 (F); 3 (F); 4 (F); 5 (F) 
E) 1 (V); 2 (V); 3 (V); 4 (V); 5 (V) 

 
27 - Sangramento por rotura de vasos calibrosos do 
funículo de placenta com inserção velamentosa de cordão, 
caracteriza: 

A) Sangramento por placenta prévia 
B) Sangramento por descolamento da placenta 
C) Sangramento por rotura de vasa prévia  
D) Sangramento por placenta acreta 
E) Sangramento por placenta percreta  

 
 
 
 
 



 

 

 

  

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 

28 - Na gestação prolongada é necessária uma criteriosa 
avaliação do bem-estar fetal, associe o método empregado a sua 
respectiva coluna:  
(1) Monitorização dos movimentos fetais durante a hora 
seguinte as refeições por parte da paciente 
(2) Método que permite avaliar a presença de fetos não reativos 
e desacelerações intra-uterinas através de um traçado  
(3) Método que permite avaliar líquido amniótico, tônus fetal, 
movimentos respiratórios, movimentos fetais e cardiotocografia 
basal 
(4) Método que avalia a resistência vascular umbilical e 
cerebral 
(5) Pode ser realizada em pacientes com dilatação cervical, para 
tentar detectar a presença de líquido meconial  

(a) Perfil biofísico fetal 
(b) Amnioscopia 
(c) Mobilograma 
(d) Cardiotocografia  
(e) Perfil hemodinâmico fetal  

 

A) 1 (c); 2 (a); 3 (e); 4 (b); 5 (d) 
B) 1 (d); 2 (c); 3 (b); 4 (a); 5 (e) 
C) 1 (c); 2 (d); 3 (a); 4 (e); 5 (b) 
D) 1 (e); 2 (c); 3 (a); 4 (d); 5 (b) 
E) 1 (a); 2 (b); 3 (c); 4 (e); 5 (d) 

 
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 

 
 

 




