
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

ODONTÓLOGO 



 

 

 

  

PARTE I – ODONTÓLOGO 
 
01 - A citologia esfoliativa é um exame complementar de 
diagnóstico que utiliza células naturalmente eliminadas 
para estudo microscópico. A principal finalidade da 
citologia esfoliativa é: 

A) O Auxilio no diagnóstico de doenças viróticas. 
B) O Diagnostico de doenças fúngicas. 
C) A Análise de doenças bacterianas. 
D) O Diagnóstico da AIDS.  
E) A Detecção de tumores malignos. 

 
02 - De acordo com os níveis de atenção, o diagnóstico e 
tratamento das lesões bucais por meio de exames clínicos e 
complementares, biópsia, terapêutica cirúrgica (nível 
ambulatorial) e medicamentosa, quando pertinente; e o 
planejamento do atendimento odontológico do paciente 
oncológico que será submetido à radioterapia ou 
quimioterapia, deve ser realizado pelo: 

A) Cirurgião dentista da Unidade Básica de Saúde. 
B) Cirurgião dentista na Alta Complexidade. 
C) Cirurgião dentista na Média Complexidade. 
D) Estomatologista na Unidade Básica de Saúde. 
E) Estomatologista na Alta Complexidade. 

 
03 - Consiste de uma infecção fúngica bucal mais comum. 
Os usuários acometidos são na maioria assintomáticos, 
mas eventualmente podem se queixar de dor, ardência ou, 
mais raramente, prurido: 

A) Candidíase. 
B) Pênfigo vulgar. 
C) Leucoplasia. 
D) Afta. 
E) Liquem plano. 

 
04 - É caracterizada por reações vasculares na 
microcirculação, observadas pelo movimento de líquidos e 
leucócitos do sangue para os tecidos extra vasculares: 

A) Dilatação. 
B) Hemorragia. 
C) Gengivite. 
D) Inflamação. 
E) Periodontite. 

 
05 - O Fármaco ou princípio ativo é o responsável pela 
ação farmacológica e uma fórmula pode conter um ou 
mias fármacos, dando origem às associações. Não havendo 
princípio ativo na fórmula, esta é chamada de: 

A) Coadjuvante terapêutico. 
B) Coadjuvante farmacotécnico. 
C) Placebo. 
D) Estabilizante. 
E) Veículo. 

 
06 - É considerada uma solução anestésica local padrão do 
grupo amida, sendo ainda uma das mais usadas no mundo. 
Quando associada a um vasoconstritor, tem um período de 
ação muito curto em virtude de seu potente efeito 
vasodilatador, o que promove sua rápida eliminação do 
local da injeção. Trata-se da: 

A) Mepivacaina. 
B) Prilocaina. 
C) Articaina. 
D) Lidocaina. 
E) Bupvacaina. 

07 - A sobredosagem de vasoconstrictores normalmente 
diz respeito ao seu uso inadequado, por injeção 
intravascular acidental, quando se utiliza dose excessiva 
em relação à condição sistêmica do paciente ou ainda em 
decorrência da ansiedade em relação ao tratamento 
odontológico, com estimulação das glândulas suprarrenais. 
Nessas circunstâncias o cirurgião dentista necessita estar 
atento, dentre outros, ao seguinte sinal: 

A) Aumento da pressão arterial. 
B) Palpitação 
C) Cefaleia pulsátil. 
D) Ansiedade. 
E) Todas as alternativas estão erradas. 

 
08 - Numa situação hierárquica dos fatores de risco para a 
periodontite, considera-se que o fumo o diabetes e os 
microrganismos periodontopatogênicos estão no topo da 
pirâmide com maior nível de evidência disponível.  
Informações mais recentes mostram que além do Diabetes 
ser considerado fator de risco para a doença periodontal, a 
periodontite também passou a ser considerada: 

A) Inócua do ponto de vista de complicações do 
Diabetes. 

B) Uma complicação do Diabetes. 
C) Geradora de alta perda dentária comprovada por 

estudos epidemiológicos. 
D) De alta prevalência e incidência em fumantes e 

alcoolistas. 
E) Todas as alternativas estão erradas. 

 
09 - A cárie dentária é de início, uma desmineralização da 
subsuperfície do dente por ácidos bacterianos. Constitui-se 
numa das mais comuns de todas as condições crônicas e 
ainda a principal causa de perda dentária. Dentre os 
requisitos essenciais para o desenvolvimento da cárie 
dentária estão as seguintes variáveis alternativas e a 
possível intervenção: 

A) Bactérias cariogênicas – redução da ingestão de 
açucares. 

B) Bactérias cariogênicas – restaurações dentárias. 
C) Superfícies dentárias susceptíveis – restaurações 

dentárias. 
D) Superfícies dentárias susceptíveis – Selamento de 

fóssulas e fissuras. 
E) Tempo – Selamento de fóssulas e fissuras. 

 
10 - A placa bacteriana é um depósito adesivo e tenaz que 
se forma sobre as superfícies do dente, consistindo de 
matriz orgânica contendo densa concentração de bactérias. 
Em termos microbiológicos, a placa é um biofilme. Dentre 
os estágios de formação da placa bacteriana sobre os 
dentes, ocorre inicialmente: 

A) Deposição sem células e sem estrutura, de uma 
película salivar de glicoproteínas. 

B) Diminuição progressiva da substância da placa por 
polissacarídeos bacterianos. 

C) Ausência de filamentos e outras bactérias, 
conforme a placa amadurece. 

D) Ausência de colonização da camada acelular por 
bactérias em até 48 horas. 

E) Todas as alternativas estão erradas. 
 
 



 

 

 

  

11 - Os fluoretos, forma iônica do elemento químico flúor, 
são os principais responsáveis pelo declínio da cárie 
dentária em países desenvolvidos e também no Brasil. 
Além da redução da prevalência da cárie, o F age 
reduzindo a velocidade de progressão de novas lesões. 
Sobre os fluoretos é correto descrever que: 

A) A múltipla exposição aos fluoretos implica maior 
risco de desenvolvimento da fluorose dentária, em 
diferentes graus, e, portanto, requer a adoção de 
práticas de uso seguro, consciente e parcimonioso. 

B) O objetivo final de todos os meios de utilização de 
F, sejam direcionados a populações ou indivíduos, 
é a manutenção do íon flúor na cavidade bucal, 
para interferir no desenvolvimento da cárie 
dentária. 

C) Quando se ingere água fluoretada ou se come 
alimentos preparados com água fluoretada, além 
do aumento transitório da concentração de F 
salivar, o F ingerido é absorvido e, do sangue, 
retorna à cavidade bucal pela secreção salivar. 

D) Todos os métodos preventivos baseados na 
utilização de F promovem aumento de sua 
concentração na cavidade bucal para interferir no 
processo de desmineralização e remineralização, 
independentemente da forma de utilização. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
12 - A adição de compostos fluorados à água é feita na 
etapa final do tratamento da água. O procedimento é 
relativamente simples, mas requer atenção e controle por 
parte de pessoal devidamente treinado. Nesse sentido a 
vigilância epidemiológica e sanitária é fundamental. 
Entende-se que: 

A) É plenamente justificável a realização de 
levantamentos semestrais com a finalidade de 
realizar a vigilância da fluoretação, Nessas 
pesquisas, além das mensurações populacionais de 
cárie dentária, não é necessário se obter dados 
relativos à prevalência e tendência temporal da 
fluorose dentária. 

B) Nas condições brasileiras, a fluoretação das águas 
não necessita ser considerado um direito de 
cidadania, pois, mesmo apresentando 
características socioeconômicas semelhantes, as 
pessoas já são expostas a outras fontes de flúor. 

C) A medida requer a realização de levantamentos 
epidemiológicos periódicos, com o primeiro sendo 
realizado em momento imediatamente anterior à 
sua implantação, mesmo que não seja condição 
sine qua non para implantar a fluoretação. 

D) A efetividade da medida de fluoretação das águas 
independe da continuidade da sua execução, 
durante anos seguidos, aceitando-se plenamente a 
variação da manutenção do teor adequado de 
flúor. 

E) Na maior parte do território brasileiro o teor ideal 
de flúor na água é 0,9 ppm ou 0,9 mg de flúor por 
litro, pois na maior parte da Região Sul, o teor 
ideal é 0,7 ppm ou 0,7 mg de flúor por litro. 

 
 

 
 

13 - A pulpite é a razão mais comum de dor e perda dos 
dentes em pacientes mais jovens, onde a causa usual é a 
cárie que penetra a dentina, porem existem outras 
possibilidades para a pulpite, como: 

A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Exposição traumática da polpa. 
C) Fratura de coroa ou de uma cúspide. 
D) Síndrome do dente trincado. 
E) Irritação térmica ou química. 

 
14 - As diretrizes da política nacional de saúde bucal 
apontam princípios norteadores para o desenvolvimento 
de ações na perspectiva do cuidado em saúde bucal. Ao 
princípio de se desenvolver ações para o usuário 
considerando-o em sua integralidade bio-psico-social de 
forma que o serviço de saúde seja organizado de forma 
usuário-centrada, denomina-se: 

A) Acesso. 
B) Acolhimento. 
C) Ética. 
D) Gestão Participativa. 
E) Vínculo. 

 
15 - Ainda, segundo as diretrizes da política nacional de 
saúde bucal a equipe deve estar capacitada a oferecer de 
forma conjunta ações de promoção, proteção, prevenção, 
tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual 
quanto coletivo. A adequação do processo de trabalho ao 
modelo de atenção que se está propondo requer, nesse 
sentido: 

A) A Interdisciplinaridade 
B) O Multiprofissionalismo. 
C) A Intersetorialidade. 
D) A Integralidade da Atenção. 
E) A Qualificação da Assistência. 

 
16 - Podem ser definidas como as circunstâncias na saúde 
das pessoas, que se apresentam de forma mais ou menos 
persistentes e que exigem respostas sociais reativas ou 
proativas, episódicas ou contínuas e fragmentadas ou 
integradas, dos sistemas de atenção à saúde, dos 
profissionais de saúde e das pessoas usuárias: 

A) Condições agudas. 
B) Condições agudas e crônicas. 
C) Condições de atenção à saúde. 
D) Condições crônicas. 
E) Condições de trabalho profissional. 

 
17 - No Brasil, o percentual de jovens de 0 a 14 anos que 
era de 42% em 1960 passou para 30% em 2000 e deverá 
cair para 18% em 2050. Diversamente, o percentual de 
pessoas idosas maiores de 65 anos que era de 2,7% em 
1960 passou para 5,4% em 2000 e deverá alcançar 19% 
em 2050. Uma população em processo rápido de 
envelhecimento significa um crescente incremento relativo 
das condições crônicas, em especial das doenças crônicas, 
porque elas afetam mais os segmentos de maior idade. A 
situação epidemiológica brasileira é muito singular e 
define-se por alguns atributos fundamentais como: 

A) Superposição de etapas, com a persistência 
concomitante das doenças infecciosas e carenciais, 
e das doenças crônicas. 



 

 

 

  

B) Exclusão de contra transições e movimentos de 
controle de doenças que se acreditavam superadas. 

C) Transição demográfica e epidemiológica 
prolongada, com resolução dessa transição num 
sentido definitivo. 

D) Equilíbrio epidemiológico, representado pela 
cronificação das desigualdades sociais em matéria 
de saúde. 

E) Controle das novas doenças, e das doenças 
emergentes e reemergentes como a dengue e febre 
amarela. 

 
18 - No Programa de Prevenção de Riscos Ambientais a 
Identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em 
função da localização geográfica e da característica do 
serviço de saúde e seus setores, a NR 32 – Norma 
Regulamentadora prever a verificação de: 

A) Finalidade e descrição do local de trabalho. 
B) Fontes de exposição e reservatórios. 
C) Organização e procedimentos de trabalho. 
D) Descrição das atividades e funções de cada local 

de trabalho. 
E) Características e as formas de utilização dos 

produtos. 
 
19 - Considera-se Risco Biológico a probabilidade da 
exposição ocupacional a agentes biológicos envolvendo 
microrganismos, geneticamente modificados ou não; as 
culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. 
Uma capacitação, nesse sentido, deve ser adaptada à 
evolução do conhecimento e à identificação de novos 
riscos biológicos, incluindo: 

A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Medidas de controle que minimizem a exposição 

aos agentes. 
C) Normas e procedimentos de higiene. 
D) Utilização de equipamentos de proteção coletiva, 

individual e vestimentas de trabalho. 
E) Medidas para a prevenção de acidentes e 

incidentes. 
 
20 - A Conferência Internacional sobre Atenção Primaria à 
Saúde, reunida em Alma-Ata (1978) reiterou que saúde, é 
um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e 
não somente a ausência de afecções ou enfermidades, 
sendo um direito humano fundamental. Essa Conferência, 
portanto, corrobora assim, o conceito de saúde da OMS. 
De acordo, com a Declaração de Alma-Ata o referido 
conceito é: 

A) Um objetivo social sumamente importante em 
todo o mundo. 

B) Um mito a ser perseguido como forma de se obter 
saúde para todos. 

C) Um sonho somente accessível a poucas pessoas no 
mundo. 

D) Um conceito utópico e sem aplicação para o 
objetivo de saúde no mundo. 

E) Todas as alternativas estão erradas. 
 
 
 
 
 

21 - Uma das fontes de informação mais utilizadas para avaliar 
as condições de vida e de saúde no âmbito da Estratégia Saúde 
da Família (ESF) e do Programa Saúde da Família (PSF) é o: 

A) Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). 
B) Sistema Único de Saúde (SUS). 
C) Sistema de Informações em Saúde no Pacto 

(SISPACTO). 
D) Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN). 
E) Sistema de Informação Ambulatorial do SUS 

(SIASUS). 
 
22 - Processo geralmente dedicado ao gerenciamento de 
situações mais complexas, e que consiste num conjunto de 
propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito 
individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma 
equipe interdisciplinar, com apoio matricial se necessário: 

A) Clínica ampliada. 
B) Clínica Integrada. 
C) Projeto terapêutico singular. 
D) Projeto de extensão universitária. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
23 - O Ministério da Saúde, por meio do Pacto de Indicadores 
da Atenção Básica, redefiniu para a área de saúde bucal dois 
indicadores principais. O indicador que verifica o percentual de 
pessoas que receberam uma primeira consulta odontológica 
programática, realizada com finalidade de diagnóstico e, 
necessariamente, elaboração de um plano preventivo-
terapêutico, para atender as necessidades detectadas, denomina-
se de: 

A) Cobertura da ação coletiva escovação dental 
supervisionada. 

B) Média de procedimentos odontológicos básicos 
individuais. 

C) Proporção de procedimentos odontológicos 
especializados. 

D) Relação das ações odontológicas individuais. 
E) Cobertura de primeira consulta odontológica 

programática. 
 
24 - Um dos Objetivos do SB BRASIL 2010 - Pesquisa 
Nacional de Saúde Bucal foi conhecer a situação de saúde 
bucal da população brasileira urbana em 2010. Em relação à 
prevalência de cárie a referida pesquisa detectou que: 

A) Grandes diversidades regionais e entre as capitais e os 
municípios do interior também foram percebidas, mas, 
apenas na faixa etária de 65 a 74 anos. 

B) Percentuais de CPO-D/CEO-D = 0 foram sempre 
maiores nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste 
quando comparados com os das regiões Sul e Sudeste. 

C) Aos 12 anos de idade e nos adolescentes de 15 a 19 
anos foram encontrados, respectivamente, em média, 
os índices de 4,0 e 6,25 dentes com experiência de 
cárie dentária. 

D) Aos 5 anos de idade, 46,6% das crianças brasileiras 
estão livres de cárie na dentição decídua. 

E) Para o grupo de 65 a 74 anos, os menores índices 
foram encontrados nas regiões Sul e Sudeste. 

 
 
 
 



 

 

 

  

25 - Uma comparação entre as metas da OMS para o ano 
2000 e os resultados do SB Brasil, 2003, demonstrou: 

A) Aos 35 a 44 anos 75% das pessoas com 20 ou 
mais dentes. 

B) Aos 18 anos 55% das pessoas com todos os 
dentes. 

C) Aos 65 a 74 anos 50% das pessoas com 20 ou 
mais dentes. 

D) Aos 5 a 6 anos 50% sem experiência de cárie. 
E) Cumprimento de todas as metas da OMS para 

o ano 2000. 
 
26 - A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da 
Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do 
Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da 
Atenção Básica, a Estratégia Saúde da Família deve: 
I - Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção 
Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde 
da Família atuam. 
II - Buscar a integração com instituições e organizações 
sociais, em especial em sua área de abrangência, para o 
desenvolvimento de parcerias. 
III - Desenvolver atividades de acordo com o planejamento 
e a programação realizados com base no diagnóstico 
situacional e tendo como foco a família e a comunidade. 

A) As alternativas I; II e III estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
C) Apenas a alternativa I está correta. 
D) Apenas a alternativa III está correta. 
E) As alternativas I; II e III estão erradas. 

 
27 - A modificação da prevalência da doença cárie traz 
algumas consequências para a prática clinica que 
influenciam na decisão da esfolha da estratégia. Sobre 
essas modificações é correto relatar que: 

A) Muitas pessoas ainda apresentam cárie. 
B) A maioria das lesões se concentra nas superfícies 

oclusais. 
C) Muitas lesões iniciais não progridem. 
D) Há maior número de pessoas necessitando de 

tratamento de baixa complexidade. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
28 - Considerando-se todo avanço científico vivenciado, 
sobretudo, nas ultimas década, conceitua-se cárie dentária 
como doença multifatorial que engloba fatores necessários, 
determinantes e moduladores. Para o controle da doença, 
devem-se considerar tais fatores. Entre os fatores 
moduladores destaca-se: 

A) Somente as alternativas “B” e “E” estão corretas. 
B) A saliva. 
C) O biofilme. 
D) Os açúcares. 
E) O contexto sócio econômico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 

  

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 

 
 

 




