
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 PSIQUIATRA 



 

 

 

  

PARTE I – MÉDICO PSIQUIATRA 
 
01 - Paciente, 20 anos, masculino, com história de 
síndrome psicótica. Durante o seu atendimento 
psiquiátrico vê que seu médico jogou no lixo a caneta que 
estava usando e pegou uma nova caneta na bolsa, o 
paciente entende esse ato como um sinal de que o médico 
quer matá-lo. Tal situação caracteriza-se por: 

A) Alucinação visual 
B) Ilusão visual 
C) Hipotimia 
D) Distraibilidade 
E) Percepção delirante 

 
02 - Qual das escalas ou questionários abaixo serve para 
detectar alcoolistas crônicos? 

A) FARGERSTRON 
B) HAMILTON 
C) PANSS 
D) CAGE 
E) BRUNEL 

 
03 - Ana Emília, 35 anos, chega a um pronto socorro e 
refere estar sentindo uma “dor no peito” há 10 minutos, 
além de sensação de “falta de ar” e de morte iminente. 
Depois de avaliada clinicamente, foram descartadas as 
possibilidades de causas médicas gerais. Já havia 
apresentado outras vezes o mesmo quadro clínico sendo 
imprevisível seu aparecimento. Questionada sobre 
sintomas de humor, relatou que chorou há alguns dias 
devido à discussão no trabalho. Foi medicada e liberada 
após alívio dos sintomas, com orientação de procurar um 
psiquiatra para seguimento do tratamento. A descrição 
acima sugere ser um caso de: 

A) Transtorno do Pânico 
B) Ansiedade generalizada 
C) Transtorno misto ansioso e depressivo 
D) Histeria de angústia 
E) Fobia social 

 
04 - Na Síndrome de Abstinência Alcoólica, uma boa 
conduta terapêutica seria: 

A) Administração de clorpromazina para tratamento 
de agitação psicomotora. 

B) Prescrição de benzodiapezínicos baseada nos 
sintomas. 

C) Administração de fenil-hidantoína, se convulsão. 
D) Realização de contenção mecânica preventiva 

para evitar heteroagressividade. 
E) Prescrição de hidratação com soro glicosado 

imediatamente, pelo risco de hipoglicemia. 
 
05 - Sobre o tratamento farmacológico da Síndrome de 
Dependência de Nicotina (SDN) assinale a alternativa 
correta: 

A) Os adesivos de nicotina devem ser utilizados de 
maneira padrão, iniciando com 21mg e reduzindo 
de forma progressiva para 14mg e depois 7mg a 
cada semana. 

B) Não há contraindicação para o tratamento 
farmacológico com nicotina, uma vez que o 
indivíduo na SDN já está exposto a essa 
substância pelo próprio cigarro. 

C) O uso da Vareniclina (Champix®) está reservado 
para casos graves e não responsivos a outros 
tratamentos. 

D) A bupropiona é um dos principais fármacos 
utilizados no tratamento da SDN, sendo a história 
de crises convulsivas uma das suas principais 
contraindicações. 

E) A neurobiologia demonstrou que a SDN se 
justifica por fatores intrinsecamente psicológicos. 

 
06 - Paciente internado em hospital psiquiátrico insiste em 
afirmar que seu médico é um amigo da rua onde mora, 
identificando assim falsamente o médico como se fosse 
alguém de seu círculo pessoal. Tal situação trata-se de: 

A) Síndrome de Frégoli 
B) Síndrome de Capgras 
C) Síndrome do duplo subjetivo 
D) Síndrome de intermetamorfose 
E) Fenômeno do já visto (déjà-vu) 

 
07 - Alguns antidepressivos provocam sintomas de retirada 
quando o fármaco é descontinuado subitamente. Dentre os 
antidepressivos abaixo qual teria menor probabilidade de 
causar síndrome de descontinuação: 

A) Duloxetina 
B) Venlafaxina  
C) Sertralina 
D) Paroxetina 
E) Fluoxetina 

 
08 - Em relação ao uso de drogas ilícitas assinale a 
alternativa correta: 

A) A síndrome de abstinência da maconha inicia já 
nas primeiras 24 horas após a cessação do uso, 
com sintomas subjetivos de ansiedade e de 
irritabilidade, alterações do sono e desconforto 
físico. 

B) O tratamento para Síndrome de Dependência de 
Cocaína/Crack deve ser feito em ambiente 
hospitalar por período prolongado, pelo menos 30 
dias, devido às diversas complicações clínicas 
associadas. 

C) Durante a intoxicação por cocaína ou crack não é 
possível fazer o uso de nenhum antipsicótico 
devido ao risco de complicações cardíacas por 
interações farmacológicas. 

D) O uso de antidepressivos é essencial para 
manutenção do tratamento da dependência de 
maconha e cocaína. 

E) Ainda não há evidências científicas que 
correlacione o uso de maconha com transtornos 
psiquiátricos. 

 
09 - Em relação aos transtornos alimentares assinale a 
alternativa correta: 

A) O transtorno da compulsão alimentar periódica 
está associada com o uso regular de 
comportamentos compensatórios inadequados. 

B) A síndrome alimentar noturna é caracterizada por 
episódios de hiperfagia entre o horário do jantar e 
início do sono e/ou episódios de ingestão 
alimentar durante o despertares noturnos 
ocorrendo por vezes esquecimento dos eventos. 



 

 

 

  

C) Na anorexia nervosa há distorção na imagem 
corporal com medo de engordar ou de ter o corpo 
disforme pela gordura corporal, embora seu peso 
esteja normal ou discretamente elevado. 

D) No tratamento da anorexia nervosa, durante a fase de 
realimentação, é necessário o monitoramento clínico 
para combater a síndrome de realimentação, que é 
caracterizada por hipofosfatemia, rápida diminuição 
do potássio e magnésio, intolerância a glicose, 
disfunção gastrointestinal e arritmias cardíacas. 

E) Devido ao efeito anorexígeno da fluoxetina deve-se 
evitar o seu uso no tratamento de bulimia nervosa e 
anorexia nervosa. 

 
10 - RRS, 65 anos, sexo masculino, casado, 14 anos de 
escolaridade, foi levado pela família para um atendimento 
psiquiátrico, pois há um ano iniciou quadro de parkinsonismo 
e recentemente passou a apresentar flutuação cognitiva, com 
alucinações visuais e ocorrência de perda transitória da 
consciência. Tal descrição sugere quadro de: 

A) Demência vascular 
B) Demência de Alzheimer 
C) Demência com corpos de Lewy 
D) Demência frontotemporal 
E) Demência subcortical 

 
11 - APS, 45 anos, sexo feminino, passou a apresentar dores 
abdominais e sintomas dispépticos. Foi internada em hospital 
geral para investigação diagnóstica de possível quadro de 
neoplasia intestinal. Seu médico assistente cogitou a 
associação de algum transtorno psiquiátrico e solicitou uma 
avaliação do serviço de interconsulta. Ao avaliá-la o 
psiquiatra evidenciou quadro de sofrimento e perturbação 
emocional subjetivos, tristeza e apreensão quanto ao futuro. 
Tal quadro sugere: 

A) Transtorno de adaptação 
B) Episódio depressivo 
C) Transtorno misto ansioso e depressivo 
D) Transtorno hipocondríaco 
E) Transtorno de somatização 

 
12 - Em relação ao transtorno bipolar (TB) assinale a 
alternativa correta: 

A) A lamotrigina demonstrou alta eficácia no 
tratamento para depressão bipolar, sendo primeira 
escolha terapêutica. 

B) A carbamazepina tem eficácia antimaníaca, 
sobretudo em manias disfóricas e ciclagem rápida, 
sua eficácia antidepressiva não é expressiva, porém a 
eficácia profilática é significativa. 

C) A indução de hipotireoidismo pelo tratamento com 
lítio é indicação para sua suspensão terapêutica. 

D) A bupropiona deve ser evitada no tratamento do TB, 
havendo evidências de que pode induzir episódios 
maníacos e hipomaníacos e acelerar a ciclagem, 
devendo-se dar preferência ao uso de venlafaxina. 

E) O uso de antipsicóticos de segunda geração 
apresentou eficácia tanto para episódios maníacos 
quanto para  depressão aguda, mas não são 
recomendados como primeira linha na 
farmacoterapia de manutenção. 

 

13 - Em relação à Síndrome de dependência de álcool 
(SDA) assinale a alternativa correta: 

A) A dose habitual do dissulfiram é de 250mg por 
dia, podendo ser pilado e colocado na refeição do 
paciente mesmo sem o seu conhecimento, de 
modo que o efeito antiabuse recondicione o 
paciente a aceitar o tratamento da SDA. 

B) Algumas alterações clínicas decorrentes do uso de 
álcool como o aumento de GGT (gamaglutamil 
transferase), diminuição do VCM (volume 
corpuscular médio) e da transferrina no sangue 
são esperadas e indicam consumo abusivo e 
crônico. 

C) A síndrome de Wernicke-Korsakoff consiste em 
um quadro caracterizado por alucinações, 
tremores, febre e hiper-responsividade 
autonômica, como hipertensão, taquicardia e 
sudorese. 

D) A naltrexona é um antagonista do receptor opioide 
que atua como atenuante dos efeitos prazerosos do 
álcool. Sua principal contraindicação são doenças 
hepáticas agudas e crônicas. 

E) O tratamento deve instituir medicamentos 
antidepressivos que aliviem os sintomas 
depressores do SNC advindos da retirada do 
álcool. 

 
14 - Em relação ao transtorno bipolar (TB) na gestação, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A carbamazepina é o estabilizador de humor que 
apresenta o maior risco para malformação, 
sintomas perinatais e sequelas 
neurocomportamentais e seu uso no primeiro 
semestre pode levar a malformação de 6 a 24%. 

B) Dado o alto risco de recaída com a retirada do 
medicamento, a orientação clínica é que a maioria 
das pacientes com diagnóstico de TB mantenha a 
medicação durante a gestação. 

C) As drogas mais seguras para o tratamento do 
transtorno bipolar são lítio, lamotrigina e 
antipsicóticos de primeira geração. 

D) A incidência de malformações cardíacas 
(anomalia de Ebstein) em fetos expostos ao lítio é 
de 0,1 a 0,2%. 

E) Até o momento, não há evidência de associação 
de antidepressivos tricíclicos com malformação. 

 
15 - Sobre a esquizofrenia, julgue as alternativas abaixo: 
I) Existem várias dimensões psicopatológicas como: 
psicótica, deficitária (ou negativa), depressiva e de 
desorganização do pensamento e da conduta. 
II) Na esquizofrenia hebefrênica, ocorre predomínio de 
sintomas de desorganização do pensamento e do 
comportamento. 
III) Porfiria aguda intermitente, doença de Wilson, 
epilepsia de lobo temporal, infecção por HIV são doenças 
associadas ao desenvolvimento de sintomas psicóticos. 
IV) Antibóticos, antivirais, ansiolíticos, antidepressivos e 
corticosteróides são medicações associadas à produção de 
sintomas psicóticos. 
 
 
 



 

 

 

  

A) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
B) Estão corretas somente as alternativas I, II e IV. 
C) Estão corretas somente as alternativas I, II e III. 
D) Somente a alternativa II está correta. 
E) Todas estão corretas. 

 
16 - A respeito da esquizofrenia, marque a alternativa 
INCORRETA: 

A) Na esquizofrenia, os sintomas negativos são 
detectados, muitas vezes, desde o início, ao passo 
que os sintomas psicóticos ocorrem durante os 
episódios de exacerbação. 

B) Os antipsicóticos não estão associados à redução 
da progressão da esquizofrenia; seu uso se 
restringe ao controle dos sintomas da doença. 

C) O alargamento do sistema ventricular é um achado 
neuroestrutural presente tanto em pacientes com 
esquizofrenia quanto em pacientes com 
transtornos de humor, embora nestes ocorra em 
menor grau. 

D) Existe correlação entre a redução da atividade pré-
frontal cerebral em pacientes com esquizofrenia e 
as funções cognitivas. 

E) Muitas vezes a criança portadora de transtorno 
afetivo bipolar (TAB), recebe o diagnóstico de 
esquizofrenia em razão da presença de delírios 
persecutórios e alucinações, porém durante a 
evolução do quadro, observa-se a presença de 
ressonância afetiva, busca de contato com outras 
pessoas, oscilações do humor e retorno ao padrão 
anterior de funcionamento acadêmico e social. 

 
17 - Em relação ao tratamento da esquizofrenia é correto 
afirmar que: 

A) Observa-se resposta aos antipsicóticos já na 
primeira semana de tratamento. 

B) Preconiza-se o uso de antipsicóticos por 2 a 4 
semanas para se avaliar a resposta do tratamento. 

C) A terapia cognitiva comportamental (TCC) 
promove melhora dos sintomas gerais da 
esquizofrenia, inclusive em pacientes refratários à 
clozapina. 

D) É considerado refratário o paciente que recebeu 
tratamento com pelo menos um antipsicótico em 
doses e período adequados e que não obtiveram 
remissão completa do quadro. 

E) As medicações antipsicóticas típicas são menos 
eficazes que as atípicas no controle dos sintomas 
positivos. 

 
18 - As características sugestivas de bipolaridade na 
depressão são todas abaixo, EXCETO: 

A) Idade de início precoce 
B) Depressão com sintomas atípicos  
C) Depressão psicótica 
D) Resposta aguda e profilática ao antidepressivo 
E) Temperamento hipertímico 

 
 
 
 
 
 

19 - ABC é um paciente de 73 anos que iniciou quadro de 
desânimo, humor deprimido, fadiga e insônia há mais de 6 
meses, pouco tempo após o falecimento de sua esposa. 
Refere ser hipertenso e apresentar doença coronariana, 
estando em uso de Losartana, AAS e Sinvastatina. Foi-lhe 
prescrito Sertralina na dose de 25 mg. Após 2 semanas, o 
mesmo retornou ao psiquiatra, relatando melhora do sono, 
porém ainda mantém demais sintomas. Qual a melhor 
conduta a ser tomada? 

A) Trocar o antidepressivo em uso por um tricíclico. 
B) Suspender a medicação e iniciar psicoterapia. 
C) Suspender medicação em uso e iniciar 

triiodotironina. 
D) Potencializar com benzodiazepínico de ação curta. 
E) Aumento da dose da medicação antidepressiva. 

 
20 - Paciente de 26 anos vem apresentando episódios de 
sudorese, palpitações, sensação de falta de ar, tremores há 
cerca de 2 semanas (teve 3 “crises”). Qual a assertiva 
correta? 

A) Solicitar exames laboratoriais para excluir 
algumas patologias orgânicas e questionar uso de 
drogas de abuso e de medicações. 

B) Trata-se de um transtorno ansioso e deve-se 
iniciar imediatamente o tratamento com ISRS. 

C) Deve-se iniciar o tratamento com 
benzodiazepínicos, embora estes possam aumentar 
os sintomas ansiosos nos primeiros dias de uso. 

D) Os tricíclicos e a buspirona são o tratamento de 
primeira linha. 

E) O tratamento medicamentoso deve ser mantido 
por apenas 6 meses, pois o risco de recaídas é 
baixo. 

 
21 - É considerado fármaco de 1ª linha no tratamento da 
fobia social: 

A) Tranilcipromina 
B) Propranolol 
C) Venlafaxina 
D) Gabapentina 
E) Pregabalina 

 
22 - Paciente relata ter sido ameaçada de morte durante 
assalto há 3 dias e desde então vem apresentando sensação 
de opressão precordial, insônia, pesadelos, lembranças 
repetitivas do assalto e medo de sair de casa. Diante do 
quadro, qual a melhor conduta a ser adotada? 

A) Iniciar benzodiazepínicos 
B) Iniciar beta-bloqueador e ISRS 
C) Iniciar buspirona 
D) Iniciar terapia psicanalítica 
E) Iniciar IMAO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

23 - Em relação ao transtorno obsessivo compulsivo 
(TOC), marque a alternativa correta: 

A) A presença de outros transtornos psiquiátricos é 
pouco comum no TOC. 

B) O tratamento psicológico de primeira escolha para 
o TOC é a terapia psicodinâmica. 

C) O tratamento medicamentoso de primeira linha 
consiste no uso de inibidores da monoamina 
oxidase (IMAO). 

D) A ocorrência de sintomas obsessivos compulsivos 
subclínicos na infância não aumenta a chance de o 
indivíduo apresentar TOC na idade adulta. 

E) Alguns estudos demonstram maior frequência de 
sintomas obsessivos compulsivos (SOC), TOC e 
tiques em portadores de febre reumática. 

 
24 - Em relação aos transtornos psiquiátricos na infância, 
assinale a alternativa correta: 

A) O transtorno de ansiedade de separação está entre 
os quadros psiquiátricos mais comuns na infância 
e na adolescência. 

B) Depressão e abuso de substâncias dificilmente 
ocorrem ao longo do curso do transtorno de déficit 
de atenção e hiperatividade (TDAH). 

C) O metilfenidato é sempre a medicação de primeira 
escolha no tratamento dos transtornos de conduta. 

D) Os transtornos invasivos do desenvolvimento são: 
autismo infantil, síndrome de Rett, síndrome de 
Asperger, transtorno desintegrativo da infância, 
síndrome de Clérambald, síndrome de Capgras e 
transtornos invasivos do desenvolvimento sem 
outra especificação. 

E) As medicações padrão que tratam os sintomas 
nucleares do autismo são: risperidona e 
aripiprazol. 

 
25 - O transtorno de somatização: 

A) É caracterizada por preocupação e temor de ter ou 
a ideia de padecer de uma doença séria, baseada 
na interpretação pessoal de sintomas corporais. 

B) É mais comum no sexo masculino. 
C) Tem duração de pelo menos 1 mês. 
D) É também denominado Síndrome de Briquet. 
E) Tem início após os 30 anos de idade. 

 
26 - Sobre as convulsões dissociativas, é INCORRETO 
afirmar: 

A) São acompanhadas de mordedura de língua, 
contusão séria ou incontinência urinária. 

B) São caracterizadas por movimentos espasmódicos 
súbitos e inesperados. 

C) Fazem diagnóstico diferencial com condições de 
origem neurológica. 

D) Seus sintomas não podem ser explicados por 
nenhum distúrbio físico. 

E) Há associação temporal entre o seu início e 
eventos estressantes, problemas ou necessidades. 

 
 
 
 
 
 

27 - A respeito da psicofarmacoterapia no idoso, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) No tratamento dos transtornos psiquiátricos em 
idosos, os medicamentos devem ser introduzidos em 
doses menores e os ajustes de dose devem ser feitos 
lentamente. 

B) Os indivíduos idosos são mais suscetíveis aos efeitos 
colaterais dos medicamentos com ação anticolinérgica 
e antidopaminérgica. 

C) Os inibidores de recaptação de serotonina são, em 
geral, drogas seguras para o manejo da depressão em 
idosos, no entanto os diferentes medicamentos dessa 
classe têm propriedades farmacocinéticas distintas. 

D) No tratamento da depressão no idoso, as doses dos 
antidepressivos devem ser sempre mantidas na faixa 
subterapêutica, para evitar a ocorrência de interações 
com outros fármacos. 

E) Os benzodiazepínicos devem, sempre que possível, 
ser evitados em pacientes geriátricos. 

 
28 - Paciente de 65 anos refere apresentar há cerca de 30 anos 
quadro de preocupação excessiva em relação a diversos eventos 
de sua vida, a qual conseguia controlar com terapia. Há cerca 
de um ano começou a apresentar irritabilidade, tensão muscular 
e perturbação do sono. Nesse período foi consultada por clínico 
que lhe prescreveu Clonazepam na dose de 2 mg, o qual vem 
fazendo uso até hoje. Em relação ao caso, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Os antidepressivos inibidores seletivos de recaptação 
de serotonina (ISRS) seriam os medicamentos de 
primeira escolha nesse caso. 

B) A terapia combinada (medicamentosa e 
psicoterápica), independentemente da idade do 
paciente, é indicada para casos como o da paciente 
acima. 

C) Benzodiazepínicos podem ser usados nas fases iniciais 
do tratamento, em doses baixas, com especial atenção 
aos efeitos sedativos. 

D) Técnicas cognitivas específicas, focalizados em 
aspectos práticos da vida do paciente, podem ser úteis 
no tratamento da ansiedade nessa faixa etária. 

E) Deve-se evitar o uso de qualquer medicação devido 
aos riscos de complicações clínicas nessa faixa etária 
da paciente, portanto a conduta inicial seria retirar o 
benzodiazepínico. 

 

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?id=2

9874>. 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. 

 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 

  

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 

 
 

 




