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DATA: 27 DE ABRIL DE 2014

PARTE I – ENFERMEIRO
01 - “Para realizar o desejo de ser enfermeira, passa o
inverno de 1844 em Roma, estudando as atividades das
Irmandades Católicas. Em viagem ao Egito no ano de 1849
decidi servir a Deus, trabalhando em Kaiserswert,
Alemanha, com diaconisas e se dedica a trabalhos
intelectuais. Pelos trabalhos na Criméia, recebe um prêmio
do Governo Inglês e após o prêmio, consegue iniciar o que
considera ser a única maneira de mudar os destinos da
Enfermagem - uma Escola de Enfermagem em 1959”. A
qual personagem histórica da enfermagem o Texto se
refere?
A) Anna Nery
B) Florence Nightingale
C) Luisa de Marillac
D) Dorothea Oren
E) Irmã Calista Roy
02 - As Teorias de Enfermagem mudaram o concepção da
profissão, que passou a ter maior importância como
ciência. Algumas dessas Teorias foram e são definidoras
dos novos rumos profissionais dessa área. Nas alternativas
a seguir assinale aquela na qual o nome do responsável
pela Teoria está relacionado corretamente a esta:
A) Teoria Alcance dos Objetivos - Imogenes King
B) Teoria do Autocuidado - Martha Rogers
C) Teoria
das
Relações
Interpessoais
em
Enfermagem - Myra E. Levine
D) Teoria Holística - Hildegard Peplau
E) Teoria do Modelo Conceitual do Homem Dorothea Orem
03 - A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem
(COFEN), Nº 0450/2013, normatiza o procedimento de
Sondagem Vesical no âmbito do Sistema COFEN /
Conselhos Regionais de Enfermagem. De acordo com
parecer normativo para atuação da equipe de enfermagem
em sondagem vesical, anexo a esta resolução, assinale a
alternativa correta:
A) O Técnico de Enfermagem poderá realizar a
inserção de cateter vesical sob a supervisão do
enfermeiro.
B) Além do enfermeiro, apenas o técnico de
enfermagem poderá realizar a inserção de cateter
vesical.
C) O auxiliar de enfermagem e o técnico de
enfermagem poderão realizar a inserção de cateter
vesical.
D) A inserção de cateter vesical é privativa do
Enfermeiro.
E) Além do enfermeiro, apenas o auxiliar de
enfermagem poderá realizar a inserção de cateter
vesical.
04 - A Lei Orgânica da Saúde, 8.080, promulgada em 19
de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. Em relação à Organização, a Direção
e a Gestão, o seu artigo 8º, define:

A) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de
Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos
competentes e por entidades representativas da
sociedade civil.
B) As comissões intersetoriais terão a finalidade de
articular políticas e programas de interesse para a
saúde, cuja execução envolva áreas não
compreendidas no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS).
C) As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente
ou mediante participação complementar da
iniciativa privada, serão organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente.
D) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de
integração entre os serviços de saúde e as
instituições de ensino profissional e superior.
E) A União poderá executar ações de vigilância
epidemiológica e sanitária em circunstâncias
especiais, como na ocorrência de agravos
inusitados à saúde, que possam escapar do
controle da direção estadual do Sistema Único de
Saúde (SUS) ou que representem risco de
disseminação nacional.
05 - As esferas de governo assumem importantes
responsabilidades na gestão da saúde da população.
Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que não
se refere a uma responsabilidade da esfera municipal:
A) Definir e implantar o modelo de atenção básica
em seu território.
B) Manter a rede de unidades básicas de saúde em
funcionamento (gestão e gerência).
C) Co-financiar as ações de atenção básica.
D) Avaliar o desempenho das equipes de atenção
básica sob sua supervisão.
E) Propor mecanismos para a programação, controle,
regulação e avaliação da atenção básica.
06 - De acordo com a Lei do Exercício Profissional de
Enfermagem, 7.498/86, de 25 de junho de 1986, há
atividades que são privativas do enfermeiro e as que
cabem especialmente ao Técnico de Enfermagem. Dessa
forma qual das atividades listadas a seguir poderá ser
exercida tanto pelo enfermeiro quanto pelo Técnico de
Enfermagem?
A) Participar da programação da assistência de
Enfermagem
B) Direção do órgão de enfermagem integrante da
estrutura básica da instituição de saúde, pública e
privada, e chefia de serviço e de unidade de
enfermagem.
C) Organização e direção dos serviços de
enfermagem e de suas atividades técnicas e
auxiliares nas empresas prestadoras desses
serviços.
D) Planejamento,
organização,
coordenação,
execução e avaliação dos serviços da assistência
de enfermagem.
E) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes
graves com risco de vida.

07 - De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, a enfermagem é uma profissão comprometida
com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e
coletividade. O profissional de enfermagem atua na promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia
e em consonância com os preceitos éticos e legais. No capítulo
que trata das relações com a pessoa, família e coletividade, são
responsabilidades e deveres, exceto:
A) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem
em condições que ofereçam segurança, mesmo em
caso de suspensão das atividades profissionais
decorrentes de movimentos reivindicatórios da
categoria.
B) Prestar adequadas informações à pessoa, família e
coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e
intercorrências acerca da assistência de enfermagem.
C) Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o
direito da pessoa ou de seu representante legal, de
tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e
bem estar.
D) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa,
família e coletividade, necessárias ao exercício
profissional
E) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser
humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas
situações de morte e pós-morte.
08 - Ainda de acordo com Código de Ética dos Profissionais de
enfermagem assinale a alternativa que não se refere a uma
proibição, no capítulo que trata das relações com as
organizações da categoria:
A) Executar e determinar a execução de atos contrários
ao Código de Ética e às demais normas que regulam o
exercício da Enfermagem.
B) Trabalhar, colaborar ou acumpliciar-se com pessoas
físicas ou jurídicas que desrespeitem princípios e
normas que regulam o exercício profissional de
enfermagem.
C) Aceitar cargo, função ou emprego vago em
decorrência de fatos que envolvam recusa ou
demissão de cargo, função ou emprego motivado pela
necessidade do profissional em cumprir o presente
código e a legislação do exercício profissional.
D) Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao
patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual
foram instituídas as organizações da categoria.
E) Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações
sobre o exercício profissional quando solicitado pelo
Conselho Regional de Enfermagem.
09 - Qual das seguintes Normas Operacionais, apresenta como
ideias centrais: o início do processo de descentralização,
colocando o município como gestor, cria as formas de gestão e
define a responsabilidade e prerrogativas para serem cumpridas
na habilitação em alguma forma de gestão (incipiente, parcial
ou semiplena)?
A) Norma Operacional Básica - NOB SUS 01/96
B) Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS
SUS 01/2001
C) Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS
SUS 01/2002
D) Norma Operacional Básica - NOB SUS 01/91
E) Norma Operacional Básica - NOB SUS 01/93

10 - Através da Portaria Nº 399, de 22 de fevereiro de
2006, o governo federal divulga o Pacto pela Saúde 2006 –
consolidação do SUS e aprova as Diretrizes operacionais
do Referido Pacto, dividido em 3 componentes: Pacto pela
Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.
As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:
implementar um projeto permanente de mobilização social
com a finalidade de, exceto:
A) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o
SUS como sistema público universal garantidor
desses direitos.
B) Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da
Emenda Constitucional nº 29, pelo Congresso
Nacional.
C) Definir de forma inequívoca a responsabilidade
sanitária de cada instância gestora do SUS:
federal, estadual e municipal, superando o atual
processo de habilitação.
D) Garantir, no longo prazo, o incremento dos
recursos orçamentários e financeiros para a saúde.
E) Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos
orçamentos das três esferas de gestão,
explicitando o compromisso de cada uma delas.
11 - O Brasil tem uma série de doenças que são
reconhecidamente negligenciadas, a hanseníase é uma
dessas e as pessoas atingidas pela doença percorrem
inúmeras unidades de saúde e diversos profissionais, na
tentativa de encontrar o diagnóstico correto. Baseado nas
diferentes formas de hanseníase que o enfermeiro precisa
saber diferenciar, responda: qual a forma clínica que
demonstra uma contenção da multiplicação bacilar, onde
as lesões cutâneas se apresentam com bordas
pronunciadas, únicas ou em pequeno número, e
assimetricamente distribuídas pelo tegumento, sendo a
baciloscopia negativa?
A) Hanseníase indeterminada
B) Hanseníase virchowiana
C) Hanseníase dimorfa
D) Hanseníase tuberculoide
E) Hanseníase neural pura
12 - Sabendo que o Mycobacterium leprae tem predileção
por pele e nervos periféricos, qual o nervo atingido quando
o paciente apresenta a incapacidade chamada de mão
caída?
A) Tibial posterior
B) Mediano
C) Ulnar
D) Fibular comum
E) Radial
13 - Ainda sobre a hanseníase, de acordo com a Portaria nº
3.125, de 7 de outubro de 2010, qual dos seguintes
medicamentos faz parte do tratamento básico multibacilar
infantil?
A) Vancomicina
B) Ciprofloxacino
C) Clofazimina
D) Ofloxacino
E) Minociclina

14 - O paciente adolescente ou adulto com tuberculose, por
vezes apresenta multirresistência durante o tratamento, sendo
necessário iniciar o esquema especial, que é composto dos
seguintes fármacos, exceto:
A) Estreptomicina
B) Etambutol
C) Isoniazida
D) Pirazinamida
E) Terizidona
15 - A coinfecção Tuberculose / HIV-AIDS necessita de maior
cuidado no tratamento supervisionado. Em relação a essa
coinfecção assinale a alternativa correta:
A) Permanecem as recomendações de supervisionar o
tratamento e de oferecer a testagem anti-HIV apenas
para os pacientes com tuberculose multirresistente.
B) Os esquemas para multirresistência não serão mais
utilizados em casos de coinfecção TB/HIV-AIDS.
C) Para os casos de coinfecção TB/HIV-AIDS que
necessitem de terapia antirretroviral, incompatível
com o uso da Rifampicina, a Rifabutina estará
disponível para a composição do esquema básico e
para meningoencefalite, no lugar da Rifampicina.
D) Devido ao grande número de casos, os pacientes que
necessitem de esquemas especiais ou qualquer
resistência não precisam ser notificados no Sistema de
Informação para Tratamentos Especiais de
Tuberculose (SITETB).
E) Os casos de coinfecção TB/HIV-AIDS não precisam
ser notificados no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN).
16 - Um paciente que apresentou Parada Cardiorrespiratória
(PCR), segue com os cuidados pós PCR, em uso de
Amiodarona e Noradrenalina. Esses medicamentos são
prescritos pelo médico com as seguintes funções,
respectivamente:
A) Sedativo e diurético
B) Antiarrítmico e hipotensor
C) Anti-hipertensivo e diurético
D) Anti-hipertensivo e sedativo
E) Antiarrítmico e vasopressor
17 - Dentre as doenças de Notificação Compulsória que fazem
parte do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), listadas a seguir, qual é considerada uma doença
priônica?
A) Febre do Nilo Ocidental
B) Peste bubônica
C) Botulismo
D) Doença de Creutzfeldt-Jakob
E) Esquistossomose
18 - Inflamação crônica de uma ou mais partes do tubo
digestivo, desde a boca, passando pelo esôfago, estômago,
intestino delgado e grosso, até o reto e ânus. Na maioria dos
casos há inflamação do intestino delgado; o intestino grosso
pode estar envolvido, junto ou separadamente. Essa definição
melhor se aplica a:
A) Gastrite
B) Doença de Crohn
C) Úlcera Péptica
D) Síndrome do Cólon Irritável
E) Doença Celíaca

19 - Dentre os procedimentos listados a seguir assinale
aquele que é realizado rotineiramente aos pacientes com
Lupus Eritematoso Sistêmico:
A) Administração de corticoides em pulsoterapia
B) Aspiração de vias aéreas
C) Realização de curativos em feridas necrosadas
D) Administração de quimioterápicos
E) Cateterismo vesical
20 - Sabendo da necessidade de conhecimento por parte do
enfermeiro, dos medicamentos disponíveis para o
tratamento da hipertensão arterial, responda: qual dos
medicamentos a seguir não é usado como antihipertensivo?
A) Metildopa
B) Mesalazina
C) Anlodipino
D) Verapamil
E) Hidralazina
21 - Em uma prescrição foi colocado para ser administrado
400 ml de um medicamento, por via endovenosa, em
bomba de infusão contínua (BIC), por 3 horas. Qual a
vazão correta a ser programada na BIC?
A) 21 ml/h
B) 133 ml/h
C) 55 ml/h
D) 100 ml/h
E) 7 ml/h
22 - Quais as Normas Regulamentadoras (NRs) que se
referem ao uso de equipamentos de proteção individual e
ergonomia, respectivamente?
A) NR 10 e NR 11
B) NR 5 e NR 10
C) NR 6 e NR 17
D) NR 15 e NR 7
E) NR 6 e NR 15
23 - Esta Norma Regulamentadora (NR), tem por
finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a
implementação de medidas de proteção à segurança e à
saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como
daqueles que exercem atividades de promoção e
assistência à saúde em geral. Trata-se da:
A) NR 32
B) NR 15
C) NR 18
D) NR 10
E) NR 22
24 - De acordo com o Calendário Nacional de
Imunizações, qual das vacinas listadas a seguir não é
administrada aos 4 meses de idade em situação de rotina?
A) Vacina Pentavalente
B) Vacina Pneumocócica 10 (conjugada)
C) Vacina Poliomielite (VOP)
D) Vacina Meningocócica C (conjugada)
E) Vacina Rotavírus

25 - De acordo com o Calendário Nacional de
imunizações, disponível no Sistema Único de Saúde, em
situação de rotina, com qual idade deverá ser administrada
a primeira dose da vacina Tríplice Viral?
A) 15 meses
B) 4 anos
C) 2 meses
D) 6 meses
E) 12 meses
26 - Ainda de acordo com o Calendário Nacional de
Imunizações, disponível no Sistema Único de Saúde, em
relação à vacina pentavalente é correto afirmar:
A) Deve ser administrada 0,5 ml da vacina por via
intramuscular (IM), na região glútea, em crianças
menores de 4 anos de idade e na região deltóide
nas crianças a partir de seis anos de idade.
B) Deve ser administrada 0,5 ml da vacina por via
intramuscular (IM), no vasto lateral da coxa
esquerda, em crianças menores de 2 anos de idade
e na região deltóide nas crianças a partir de dois
anos de idade.
C) Deve ser administrada 0,1 ml da vacina por via
intradérmica, em crianças menores de 1 ano de
idade e na região glútea nas crianças a partir de
dois anos de idade.
D) Deve ser administrada 0,5 ml da vacina por via
subcutânea, em crianças menores de 1 ano de
idade e na região deltóide nas crianças a partir de
dois anos de idade.
E) Deve ser administrada 0,5 ml da vacina por via
intramuscular (IM), no vasto lateral da coxa
esquerda, em crianças menores de 1 ano de idade
e na região glútea nas crianças a partir de dois
anos de idade.
27 - Observe as alternativas a seguir e assinale aquela na
qual a doença está em desacordo com o seu agente
etiológico:
A) Sífilis – Treponema palidum
B) Varicela – vírus do gênero Morbillivirus e família
Paramyxoviridae
C) Doença de Chagas - Trypanosoma cruzi
D) Leishmaniose visceral - Protozoário da família
tripanosomatidae e gênero Leishmania
E) Carbúnculo - Bacillus anthracis
28 - Doenças autoimunes são aquelas em que o sistema
imunológico afeta o organismo do próprio paciente. Qual
das doenças a seguir não é considerada autoimune?
A) Diabetes tipo 1
B) Melasma
C) Artrite reumatoide
D) Esclerose Múltipla
E) Vitiligo

PARTE II - PORTUGUÊS
As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte:
Escolher um carro não é tarefa fácil. Hoje, no
Brasil, 59 marcas nacionais e importadas vendem uma
infinidade de modelos para todos os gostos e bolsos.
E são muitas as variáveis que influenciam a escolha final.
Mas se engana quem pensa que só motorização,
autonomia, conforto ou preço pesam na hora da decisão.
Um estudo da Universidade de Viena, na Áustria, mostrou
que, mesmo inconscientemente, atribuímos características
humanas aos automóveis e criamos personalidades para
eles de acordo com o seu design. Isso influencia nossa
escolha, já que o carro será nosso representante físico
numa atividade que ocupa cada vez mais horas dos nossos
dias: o trânsito.
A pesquisa mostrou ainda que a personalidade dos
veículos se encaixa em duas grandes categorias - de um
lado, os poderosos e imponentes e, do outro, os simpáticos
e alegres. “Não sabemos até que ponto a personalidade do
carro pode ser estendida ao seu dono”, diz um dos autores
do estudo. “Mas não temos dúvida de que ele é um objeto
de comunicação e que alguns elementos de design são
determinantes na criação de uma identidade reconhecível.”
O mecanismo de atribuição de personalidade ao
carro é relativamente simples. O ser humano tem
propensão natural a ver rostos onde eles não existem. Os
detalhes da dianteira do veículo são, portanto, facilmente
vinculáveis às feições de uma pessoa. Para o coordenador
da pós-graduação em design automobilístico da Fundação
Mineira de Educação e Cultura, para quem o objetivo dos
carros é levar os passageiros de maneira rápida e eficiente
de um lugar a outro, o trânsito é uma arena para as
interações sociais.
Não o surpreende uma das mais relevantes
conclusões do estudo austríaco. Segundo os antropólogos
de Viena, em última instância, as pessoas preferem carros
cada vez maiores e mais fortes para circular pelas ruas da
cidade, mesmo que eles sejam menos práticos e mais
poluentes. É natural que as pessoas prefiram a segurança
em um ambiente que, a cada dia, fica mais violento.
LOES, João. Isto é, 2 de setembro de 2009,
pp. 78-80 – Adaptado.
29 - O texto encontra-se corretamente resumido em:
A) Estudo mostra que a escolha de um carro está
associada às semelhanças com as pessoas
percebidas nos veículos.
B) Carros de modelos importados têm sido, no
momento, os mais procurados no mercado
brasileiro devido ao conforto que oferecem.
C) Infinidade de modelos, de preços e desempenho
bastante variáveis, compromete o mercado de
automóveis no Brasil.
D) Pesquisadores europeus e brasileiros divergem
quanto às conclusões de estudo sobre compra de
veículos por consumidores.
E) Motoristas ainda se mostram responsáveis pela
poluição ambiental ao adquirir carros de maior
valor no mercado.

30 - “[...]o trânsito é uma arena para as interações sociais.”
(terceiro parágrafo). O primeiro conceito de arena,
segundo o Dicionário Houaiss, é: “parte central dos
anfiteatros romanos, coberto de areia, onde se realizavam
espetáculos de combate entre os gladiadores ou entre feras
e que, por ocasião de determinadas datas ou festas cívicas,
servia de palco para a entrega às feras de condenados
comuns ou cristãos”.
A partir dessa definição, é, pois, correto entender a frase
acima como:
A) Uma crítica às deficiências do transporte coletivo
em São Paulo.
B) Uma justificativa para o fato de as pessoas
humanizarem seus carros.
C) Uma retomada da questão das distâncias que
devem ser percorridas na cidade.
D) Uma referência à ideia de que o trânsito em São
Paulo é caótico e violento.
E) Observação inteiramente deslocada de seu sentido
próprio.
31 - “Isso influencia nossa escolha [...]” (Primeiro
parágrafo). O pronome grifado, considerando-se o
contexto, substitui:
A) A atribuição de características humanas aos
veículos.
B) O conforto proporcionando pelo carro.
C) O preço mais baixo de um veículo.
D) A autonomia oferecida pelo carro.
E) A variedade nas ofertas de veículos à venda.
32 - “Não sabemos até que ponto a personalidade do carro
pode ser estendida ao seu dono”. Essa opinião, exposta no
segundo parágrafo, está expressa com outras palavras, sem
alteração de sentido, em:
A) Não foi determinado o momento de identificação
entre o dono e seu carro.
B) Não se sabe ao certo até onde o proprietário
possui as mesmas características do veículo.
C) A personalidade dos carros é idêntica à de seus
donos quanto ao comportamento.
D) A aparência de um carro é importante para seu
dono no momento da compra.
E) Não existe, até agora, influência entre a aparência
dos donos e a de seus carros.
33 - Assinale a alternativa cujo elemento mórfico
destacado foi classificado de forma incorreta:
A) cafeteria – consoante de ligação
B) frutífero – radical
C) nervoso – desinência de gênero
D) ouviam – tema
E) namoramos – vogal de ligação
34 - “Prefeito, o secretário de obras indicou Cláudia,
esposa dele, para fiscalizar a reforma do teatro”. Os termos
grifados funcionam, respectivamente, como:
A) sujeito, aposto e objeto direto
B) vocativo, predicativo do sujeito e aposto
C) vocativo, aposto e objeto direto
D) vocativo, aposto e objeto indireto
E) sujeito, aposto e complemento nominal

A questão 35 refere-se a tira seguinte:

35 - A oração presente no 2º balão do primeiro quadrinho
classifica-se como:
A) oração subordinada substantiva subjetiva
B) oração subordinada substantiva objetiva direta
C) oração subordinada adjetiva restritiva
D) oração subordinada substantiva predicativa
E) oração subordinada substantiva apositiva
36 - O acento indicativo de crase foi corretamente
empregado apenas em:
A) Venho à mando de meu patrão.
B) Atribuiu o insucesso à má sorte.
C) A Funai decidiu fechar o parque indígena à
visitas.
D) Recorri à minha mãe.
E) Tomou o remédio gota à gota.
A questão 37 refere-se a tira seguinte:

37 - No segundo quadrinho da tira é possível identificar a
seguinte figura de linguagem:
A) sinestesia
B) metonímia
C) onomatopeia
D) eufemismo
E) catacrese
As questões 38 e 39 referem-se a tira seguinte:

38 - O emprego do pretérito imperfeito do subjuntivo na
frase “Se você gostasse dos seus amigos ia defende-los!”.
A) mostra que a ação de defender os amigos foi
praticada por Mafalda.
B) revela que a condição (gostar dos amigos) foi
realizada.
C) revela que a condição (gostar dos amigos) não foi
realizada.
D) serve para mostrar que a condição (gostar dos
amigos) foi uma ação realizada no passado.
E) Nenhuma das respostas anteriores.
39 - A frase de Susanita “Se você gostasse de seus amigos,
ia defende-los!” está corretamente reescrita nos registro
formal da língua em:
A) Se você gostar dos seus amigos, ia defendê-los.
B) Se você gostasse dos seus amigos, vai defendêlos.
C) Se você gostasse dos seus amigos, irá defendêlos.
D) Se você gostasse dos seus amigos, iria defendêlos.
E) Se você gostar dos seus amigos, iria defendê-los.
A questão 40 refere-se as tiras seguintes:

40 - Podemos afirmar que:
A) Há erro de regência verbal apenas em I e II.
B) Há erro de regência verbal em I, II e III.
C) Há erro de regência verbal apenas em II e III.
D) Há erro de regência verbal apenas em I.
E) Há erro de regência verbal apenas em II.

