
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA 

 

* 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 04/05/2015, 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 VISTA SERRANA, de 05/02/2015. 
 * 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!! 
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CONCURSO PÚBLICO 
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PARTE I – MÉDICO PSIQUIATRA 
 
01 - Jane, 45 anos tem depressão clínica há mais de 15 
anos quando iniciou tratamento medicamentoso, estando 
em uso de  Amitriptilina 100 mg ao dia. Recentemente ela 
decidiu parar a medicação para depressão, pois acredita 
que seu problema de saúde ocorreu devido ao fato de não 
ter aceitado Deus em sua vida até então. Dois dias após a 
suspensão do tricíclico, começou a apresentar náuseas, 
vômitos, irritabilidade e insônia. Em relação ao caso, 
podemos afirmar: 

A) Trata-se de sindrome neuroléptica maligna, 
condição grave que requer internação. 

B) Trata-se de uma síndrome serotoninérgica, 
devendo-se realizar suporte clínico, com uso de 
sintomáticos. 

C) Trata-se de efeitos adversos associados ao uso de 
prolongado de tricíclicos. 

D) Trata-se de sintomas gástricos e neurológicos que 
não têm relação com a medicação em uso pela 
paciente. 

E) Trata-se de uma síndrome de descontinuação e 
poderia ter sido evitada com a redução gradual da 
medicação de 25 mg a 50 mg a cada 3 dias. 

 
02 - Qual das medicações abaixo não causa quadro de 
delirium: 

A) Biperideno 
B) Levomepromazina 
C) Prednisona 
D) Haloperidol 
E) Diazepam 

 
03 - Sobre o transtorno de ansiedade generalizada, pode-se 
afirmar: 

A) Recomenda-se, para o seu tratamento, combinação 
de psicoterapia e medicamentos. 

B) Ocorre somente em adultos jovens 
C) Ocorre na fase inicial da esquizofrenia 
D) Raramente está associado a comorbidades 
E) Seu diagnóstico definitivo requer a presença de, 

pelo menos, 2 ataques de pânico no período de 1 
mês. 

 
04 - Qual das opções abaixo é contra-indicação absoluta ao 
uso do lítio? 

A) Psoríase 
B) Hipotireoidismo 
C) Infarto agudo do miocárdio 
D) Glomerulonefrite 
E) Acne 

 
05 - O uso do Haloperidol na abstinência ao álcool é: 

A) Recomendado como coadjuvante dos 
benzodiazepínicos nos casos de alucinações, 
delírios e confusão mental. 

B) Contra indicado porque diminui o limiar 
convulsivante. 

C) Sempre indicado para prevenir crises convulsivas 
tônico-clônicas. 

D) Contra-indicado porque pode causar convulsões e 
colestase. 

E) Indicado para prevenir encefalopatia de Wernicke. 

06 - Sobre o estado de abstinência ao álcool, assinale a 
afirmativa correta: 

A) Os sintomas atingem o auge na primeira hora após 
interrupção do uso. 

B) Os episódios leves cursam com convulsões tônico-
clônicas. 

C) O delirium tremens se caracteriza por sintomas de 
abstinência leves e não requer internação. 

D) Os fenotiazínicos devem ser utilizados no tratamento 
de suporte, já que aumentam o limiar convulsivo. 

E) Manifesta-se nas primeiras 12 horas depois da 
interrupção do consumo da substância. 

 

07 - A encefalopatia de Wernicke se caracteriza por todos os 
sinais, exceto: 

A) Nistagmo 
B) Hipoacusia 
C) Confusão mental 
D) Ataxia 
E) Oftalmoplegia 

 

08 - A síndrome de abstinência da nicotina caracteriza-se por 
todos os sintomas abaixo, exceto: 

A) Irritabilidade 
B) Ansiedade 
C) Dificuldades de concentração 
D) Aumento do apetite 
E) Alucinações auditivas 

 

09 - Os transtornos invasivos do desenvolvimento têm como 
características principais todas abaixo, exceto: 

A) Prejuízos na capacidade de interação social 
B) Dificuldades qualitativas de comunicação verbal e 

não-verbal 
C) Interesses restritos 
D) Exaltação do humor 
E) Comportamentos repetitivos 

 

10 - Paciente de 15 anos vem a consulta ambulatorial com 
queixas de insônia, isolamento social, desânimo, 
apragmatismo, sente-se estranho a si mesmo e acha que o 
mundo mudou. Segundo sua mãe, ele era um menino calado e 
não tinha muitos amigos e começou a apresentar 
comportamento estranho há 20 dias. Durante entrevista o 
examinador percebe que ele pisca o olho e faz movimentos 
com o braço direito. Ao fazer isso, diz que o examinador já 
conhece seus códigos e que havia entrado em contato com ele 
via satélite previamente. Em relação ao caso, qual seria a 
hipótese diagnóstica mais provável? 

A) Episódio depressivo 
B) Hipocondria 
C) Transtorno delirante agudo 
D) Transtorno somatoforme 
E) Síndrome conversiva 

 

11 - Dentre os fatores de risco associados à demência vascular, 
temos: 

A) Doença coronariana, hipertensão arterial, 
hiperlipidemia 

B) Traumatismo cranioencefálico, vasculites 
C) Deficiência de tiamina, tireoideopatias, neurossífilis 
D) Hematoma subdural, herpes simples, intoxicação por 

chumbo 
E) Uso crônico de álcool, lúpus eritematoso sistêmico, 

anemia 



 

 

 

  

12 - Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de 
TEPT, temos todos abaixo, exceto: 

A) Gênero feminino 
B) Bom nível cognitivo 
C) História social e familiar de transtornos psiquiátricos 
D) História de abuso na infância 
E) Exposição a adversidades diversas 

 
13 - São população de risco para desenvolver transtornos 
alimentares: 

A) Modelos 
B) Administradores 
C) Pedreiros 
D) Estudantes de direito 
E) Médicos psiquiatras 

 
14 - São drogas que fazem parte do arsenal terapêutico para 
tabagismo: 

A) Bupropiona, imipramina, ziprazidona 
B) Topiramato, naltrexone, clonidina 
C) Nortriptilina, lamotrigina, sulpirida 
D) Vareniclina, bupropiona, nortriptilina 
E) Olanzapina, vareniclina, reboxetina 

 
15 - Em relação à depressão podemos afirmar que: 

A) É um transtorno igualmente prevalente em homens e 
mulheres. 

B) O início do quadro é raro antes dos 50 anos de idade. 
C) A depressão não necessita de abordagem biológica, 

podendo ser tratada apenas com psicoterapia. 
D) Apresenta maior prevalência em países 

desenvolvidos e em regiões ricas e urbanizadas. 
E) Sua etiopatogenia é multifatorial, incluindo fatores 

ambientais e genéticos. 
 
16 - Paciente de 25 anos vem acompanhada pela genitora que 
refere que a  jovem há 4 semanas vem dormindo pouco à 
noite, diz que os vizinhos querem sequestrá-la, pois 
descobriram que ela é um anjo curador enviado por Deus, 
pegou várias roupas novas de seu guarda-roupa e doou para as 
pessoas que encontrou na rua, irrita-se de maneira incomum 
quando tentam colocar limites em seu comportamento, têm 
falado muito e rápido e às vezes fica dançando despida na 
varanda de sua casa. Sua mãe conta que a paciente perdeu seu 
genitor há 1 ano e nesse período ficou muito triste por vários 
meses (cerca de 6 meses), chorava muito, culpava-se pela 
morte de seu pai, dormia bastante dizia que queria morrer e 
trancou o curso na faculdade. Depois começou a melhorar e a 
retornar às suas atividades cotidianas. Em relação ao caso, 
assinale a alternativa correta: 

A) A hipótese principal é transtorno bipolar do humor, 
episódio atual, depressão grave, com sintomas 
psicóticos. 

B) A hipótese principal é transtorno esquizotípico, com 
sintomas atuais depressivos e psicóticos. 

C) A hipótese principal é transtorno bipolar do humor, 
episódio atual, mania grave, com sintomas 
psicóticos. 

D) A hipótese principal é esquizofrenia, devido aos 
delírios serem bizarros. 

E) A hipótese principal é reação maníaca a estresse 
grave e o tratamento é exclusivamente psicoterápico. 

 

17 - Paciente de 34 anos costuma checar se a porta da sua 
casa está trancada e se as bocas do fogão estão desligadas, 
chega a fazer a verificação cerca de 30 vezes à noite e, se 
não o fizer, acredita que morrerá sufocado por inalação de 
gás ou que alguém entrará em sua casa para assaltá-lo. 
Acha esse pensamento absurdo, mas não consegue se 
desvencilhar dele. Qual a hipótese diagnóstica e o possível 
tratamento para o caso em questão? 

A) Transtorno obsessivo compulsivo. Medicações 
noradrenérgicas como Olanzapina. 

B) Transtorno delirante transitório. Medicações 
dopaminérgicas e serotoninérgicas como 
Clonidina. 

C) Transtorno delirante transitório. Medicações 
somente dopaminérgicas como Venlafaxina. 

D) Transtorno obsessivo compulsivo. Medicações 
serotoninérgicas, como Sertralina e 
Clomipramina. 

E) Transtorno esquizóide. Medicações 
dopaminérgicas como Clorpromazina. 

 
18 - Tendo em vista os transtornos psiquiátricos na 
interface com outras especialidades médicas, marque a 
alternativa correta: 

A) A presença de ansiedade pós-AVC é pouco 
frequente e quando ocorre gera poucos prejuizos 
para o paciente. 

B) A presença de ansiedade generalizada em 
pacientes com doenças das coronárias tem sido 
associada a maior ocorrência de eventos 
cardiocirculatórios. 

C) A esquizofrenia é o quadro psiquiátrico mais 
comum na doença de Parkinson. 

D) A síndrome do intestino irritável é um transtorno 
comórbido raramente associado a sindromes 
psiquiátricas e é mais comum em homens. 

E) Nenhuma das respostas anteriores 
 
19 - Paciente do sexo masculino, com diagnóstico de 
esquizofrenia, em uso de haloperidol 15 mg/dia, vem a 
pronto socorro com quadro de inquietação, senta-se na 
cadeira e levanta-se várias vezes, fica andando sem sair do 
lugar (como que marchando) e apresenta enrijecimento da 
articulações. Qual a hipótese diagnóstica e a conduta mais 
adequada para o caso? 

A) Apraxia/ Trocar o antipsicótico em uso por um 
antipsícótico atípico, reduzir a dose do 
antipsicótico ou introduzir uma medicação 
anticolinérgica. 

B) Apragmatismo/ Aumentar a dose do antipsicótico 
em uso. 

C) Acatisia/ Trocar o antipsicótico em uso por um 
antipsícótico atípico, reduzir a dose do 
antipsicótico ou introduzir uma medicação 
anticolinérgica. 

D) Agitação psicomotora/ Aumentar a dose do 
antipsicótico em uso. 

E) Anedonia/ Manter a dose do antipsicótico em uso 
e associar medicação antidepressiva. 

 
 
 
 



 

 

 

  

20 - São fatores de risco para transtornos do espectro 
autista, exceto: 

A) Pós datismo 
B) Sexo masculino 
C) Baixo peso ao nascimento 
D) Exposição a rubéola, etanol, ácido valpróico 
E) Idade avançada dos pais 

 
21 - Sobre a esquizofrenia é correto afirmar: 

A) É mais comum no sexo feminino, independente da 
faixa etária. 

B) O período prodrômico tem como características 
delírios, alucinações e embotamento afetivo. 

C) O uso de drogas como a maconha tem pouca 
influência no desenvolvimento da doença. 

D) Tem seu início na juventude, geralmente após os 
18 anos. 

E) Pacientes com esquizofrenia têm bom 
desempenho em tarefas cognitivas. 

 
22 - Devemos sempre levantar a hipótese diagnóstica de 
transtornos somatoformes e dissociativos na presença de: 

A) Múltiplas queixas, demanda excessiva do paciente 
por exames, descrição vaga e/ou exagerada dos 
sintomas. 

B) Uso de substâncias, presença de uma condição 
médica geral, início após os 30 anos. 

C) Sintomas produzidos intencionalmente, presença 
de sintomas psicóticos. 

D) Duração de poucas semanas, história de 
traumatismo crânio encefálico recente e estresse 
psicossocial. 

E) Desrealização, uso recente de benzodiazepínicos e 
de barbitúricos. 

 
23 - A depressão melancólica tem como características: 

A) Sensação de corpo pesado, hiperfagia, reatividade 
do humor aumentada. 

B) Inquietação psicomotora, diminuição da latência 
do sono REM, sensibilidade a rejeição. 

C) Lentificação psicomotora, perda do apetite, 
depressão pior pela manhã. 

D) Lentificação psicomotora, hiperfagia, reatividade 
do humor aumentada. 

E) Sensação de corpo pesado, anedonia, sintomas 
psicóticos de conteúdo negativo. 

 
24 - É um sintoma de primeira ordem de Kurt Schneider: 

A) Perplexidade 
B) Ambivalênca  
C) Apatia 
D) Logorréia 
E) Eco do pensamento 

 
25 - Uma das características centrais da bulimia é: 

A) Perda de peso auto- induzida pela abstenção de 
alimentos que engordam. 

B) Preocupação persistente com o comer e um desejo 
irresistível por comida. 

C) Distorção da imagem corporal. 
D) Busca implacável por magreza.  
E) Medo intenso e mórbido de parecer gorda (o). 

 

26 - Das particularidades do tratamento farmacológico no 
idoso, é correto afirmar: 

A) Os anticonvulsivantes devem ser sempre 
utilizados porque têm baixo potencial de interação 
com outras drogas. 

B) Os tricíclicos causam frequentemente a síndrome 
de secreção inapropriada do hormônio 
antidiurético 

C) Devemos utilizar preferencialmente 
benzodiazepínicos de longa duração devido à 
baixa taxa de metabolização.  

D) Os antidepressivos de primeira escolha para 
tratamento da depressão em idosos são os ISRS, 
com destaque para o Citalopram. 

E) Devemos dar preferência por medicações 
anticolinérgicas pelo baixo risco de gerar quedas e 
quadros confusionais. 

 
27 - As crises de pânico tem como características: 

A) Taquicardia, desconforto respiratório, sensação de 
morte iminente, início abrupto e curta duração. 

B) Irritabilidade, labilidade emocional, sazonalidade 
e início insidioso. 

C) Tristeza, choro fácil, apatia, início abrupto e curta 
duração. 

D) Preocupação excessiva, perplexidade, 
despersonalização e sazonalidade. 

E) Ambivalência afetiva, dissociação, início insidioso 
e curta duração. 

 
28 - Cloé está internada há alguns dias em hospital 
psiquiátrico e desde o início de sua internação refere que 
seu médico assistente é na verdade seu ex-marido que está 
tentando se reconciliar com ela, visto estar arrependido por 
tê-la abandonado há 10 anos. Em relação ao caso, 
podemos concluir: 

A) Trata-se de um falso reconhecimento delirante, 
sendo denominada síndrome de Frégoli. 

B) Trata-se de um falso desconhecimento delirante, 
sendo denominada síndrome de intermetamorfose. 

C) Trata-se de um falso desconhecimento 
mnemônico, sendo denominada síndrome de 
Geschwind. 

D) Trata-se de um falso reconhecimento mnemônico, 
sendo denominado síndrome de Wernicke. 

E) Trata-se de um falso desconhecimento 
mnemônico, sendo denominado síndrome de 
Korsakoff. 

 



 

 

 

  

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
 

De quem são os meninos de rua? 
 

Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço, 
falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não 
tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. 
Queria saber a hora.  

Talvez não fosse um Menino De Família, mas também não 
era um Menino De Rua. É assim que a gente divide. Menino 
De Família é aquele bem-vestido com tênis da moda e camiseta 
de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o dele for 
roubado por um Menino De Rua. Menino De Rua é aquele que 
quando a gente passa perto segura a bolsa com força porque 
pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. 

Ouvindo essas expressões tem-se a impressão de que as 
coisas se passam muito naturalmente, uns nascendo De 
Família, outros nascendo De Rua. Como se a rua, e não uma 
família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os 
tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos paralelepípedos e 
das calçadas, diferentes, portanto, das outras crianças, e 
excluídos das preocupações que temos com elas. É por isso, 
talvez, que, se vemos uma criança bem-vestida chorando 
sozinha num shopping center ou num supermercado, logo nos 
acercamos protetores, perguntando se está perdida, ou 
precisando de alguma coisa. Mas, se vemos uma criança 
maltrapilha chorando num sinal com uma caixa de chicletes na 
mão, engrenamos a primeira no carro e nos afastamos 
pensando vagamente no seu abandono [...]. 

COLASANTI, Marina. A casa das palavras.  
São Paulo: 

Ática, 2006. p. 40. (Fragmento). © by Marina 
Colasanti. 

 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. A narradora destacou com iniciais maiúsculas as expressões 
“Menino De Família e Menino De Rua”, possivelmente para 
criticar o fato de que as pessoas, em geral, rotulam umas às 
outras, principalmente quando se discriminam. 
II. A atitude da narradora, recriminada por ela própria, difere da 
maioria das pessoas quando uma criança de rua se aproxima. 
III. O texto apresenta passagens comprovando que a narradora 
se inclui entre as pessoas cujo comportamento ela recrimina. 

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

 

30 - Das afirmações seguintes: 
I. O que mais surpreende a narradora quanto a divisão de 
classes entre os meninos, é a atitude das pessoas em relação aos 
meninos de rua: o fato de elas não se comoverem com o 
abandono dessas crianças como se comoveriam com o 
abandono de uma criança “de família”. 
II. No trecho “Como se na rua, e não uma família, não um pai e 
uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado” a 
conjunção e em destaque expressa oposição. 
III. No trecho “Como se na rua, e não uma família, não um pai 
e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado” a 
conjunção OU introduz a alternativa de que uma mãe apenas 
poderia ter gerado os meninos de rua, exprimindo a exclusão do 
pai e também de uma família. 

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) Apenas o item I está correto. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
31 - Releia o trecho: 
“ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado, sendo eles 
filhos diretos dos paralelepípedos e das calçadas, diferentes, 
portanto, das outras crianças [...]. É por isso, talvez, que, se 
vemos uma criança bem-vestida chorando sozinha num 
shopping center ou num supermercado” 
 

Que sentido ou valor semântico expressa cada uma das 
conjunções coordenativas destacadas? 

A) “PORTANTO” expressa uma alternância e “POR 
ISSO” introduz uma explicação. 

B) “PORTANTO” expressa uma conclusão e “POR 
ISSO” expressa ideia de acréscimo. 

C) “PORTANTO” expressa oposição e “POR ISSO” 
expressa ideia de acréscimo. 

D) “PORTANTO” expressa uma conclusão e “POR 
ISSO” introduz uma explicação. 

E) “PORTANTO” expressão ideia de explicação e “POR 
ISSO” a ideia de conclusão. 

 
As questões de 32 a 34 referem-se ao texto seguinte 
 

Ao desconcerto do mundo 
 

Os bons vi sempre passar  
No Mundo graves tormentos; 
E pera mais me espantar, 
Os maus vi sempre nadar  
Em mar de contentamentos. 
Cuidando alcançar assim 
O bem tão mal ordenado,  
Fui mau, mas fui castigado, 
Assim que só pera mim 
Anda o Mundo concertado. 

CAMÔES, Luís de. In: SALGADO JÚNIOR, Antônio (Org.). 
Luís de Camões: obra completa. 

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. p. 475-476. 
 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. Nesses versos, o eu lírico compara o destino das pessoas no 
mundo e conclui que os bons vivem em constante alegria e que 
os maus sofrem grandes desventuras. 
II. Segundo o eu lírico, há justiça no mundo, onde os maus são 
considerados culpados e os bons, inocentados. 
III. Decepcionado, o eu lírico decidiu agir como os maus, na 
ilusão de viver feliz, porém com ele o mundo agiu com rigor. 

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

 
33 - Nos versos “Os bons vi sempre passar” e “Os maus vi 
sempre nadar”, as palavras destacadas pertencem ao 
seguinte processo de formação: 

A) Derivação imprópria 
B) Composição por justaposição 
C) Composição por aglutinação 
D) Derivação parassintética 
E) Hibridismo 



 

 

 

  

34 - Identifique a alternativa que apresenta, 
respectivamente, vocábulos do poema formados por 
derivação prefixal e derivação sufixal. 

A) mundo | contentamentos 
B) tormentos | concertado 
C) desconcerto | passar 
D) alcançar | castigado 
E) ordenado | desconcerto 

 
A questão 35 refere-se a tira seguinte: 

 
 

35 - É possível identificar no segundo quadro da tira uma 
oração: 

A) subordinada adverbial final 
B) subordinada adverbial consecutiva 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada adverbial proporcional 
E) subordinada adverbial predicativa 

 
36 - Identifique a função morfológica da palavra “QUE” 
na seguinte frase “Um relatório mundial destaca que é 
necessária uma urgente proteção ao meio ambiente”. 

A) conjunção subordinada integrante 
B) pronome indefinido 
C) pronome relativo 
D) partícula expletiva 
E) substantivo 

 
37 - Nos versos “Uma havia / que dentre as outras mais 
graves / tão clara e alta se erguia...”, a função sintática do 
termo destacado é: 

A) sujeito 
B) predicativo do objeto 
C) aposto 
D) complemento nominal 
E) vocativo 

 
38 - Identificamos exemplo da figura de linguagem 
“prosopopeia” em: 

A) “O mundo em mil pedaços se converte”. 
B) “O amor é um contentamento descontente”. 
C) “Recendia pela sala um perfume macio e doce”. 
D) “É noite! As sombras correm nebulosas”. 
E) “Porém se acaba o sol, por que nascia?” 

 
39 - A regência verbal está correta e todas as alternativas, 
exceto em: 

A) Os bombeiros responderam ao chamado 
prontamente. 

B) Ela necessitava seu consentimento. 
C) Fazer mais convites implica maiores gastos. 
D) É necessário ensinar os jovens. 
E) A gerente pagou os vendedores hoje. 

 

A questão 40 refere-se a tira seguinte: 

 
40 - Os verbos CONTINUAR (1º quadrinho) e TENHA 
(3º quadrinho) encontram-se, respectivamente, no seguinte 
tempo e modo: 

A) futuro do subjuntivo e presente do indicativo 
B) futuro do indicativo e presente do subjuntivo 
C) futuro do subjuntivo e presente do subjuntivo 
D) ambos no futuro do subjuntivo 
E) ambos no presente do indicativo 

 
 

 




