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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* 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 com o Fiscal de Sala. 
 * 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. 
 * 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. 
 * 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 é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 03/05/2010, no site www.acaplam.com.br. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de 25/01/2010. 
  
* 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!! 
 

 ENFERMEIRO 
 



 

PARTE I – ENFERMEIRO  
 
01 - A história da enfermagem teve importantes personagens 
que com coragem e determinação contribuíram para o 
crescimento da profissão. Assinale a questão correta. 

A) Florence Nightingale - fundou uma escola de 
Enfermagem no Hospital Saint Thomas, que 
passou a servir de modelo para as demais escolas 
que foram fundadas posteriormente. 

B) Anna Nery – fundou a primeira escola de 
Enfermagem do Brasil 

C) Oswaldo Cruz – convidou Florence Nightingale 
para ensinar na primeira Escola de nível superior 
do Brasil 

D) Florence Nightingale – fundou a primeira Escola 
de Enfermagem do Brasil 

E) Oswaldo Cruz – convidou Anna Nery para ensinar 
na primeira escola de enfermagem de nível 
superior do Brasil 

 
02 - Em 19 de Setembro de 1990 foi sancionada a Lei Orgânica 
da Saúde Nº 8.080. Assinale a alternativa correta.  

A) A Lei 8080/90 dispõe sobre a distribuição dos 
integrantes dos conselhos de saúde de forma não 
paritária e dá outras providências. 

B) A lei 8080/90 dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. 

C) A Lei 8080/90 dispõe sobre a implantação das 
equipes de saúde da família apenas nos maiores 
municípios do Brasil e dá outras providências. 

D) A Lei 8080/90 dispõe sobre a criação da Pastoral 
da Criança no âmbito dos municípios e dá outras 
providências. 

E) A Lei 8080/90 dispõe sobre a distribuição de bens 
e serviços de saúde de forma per capta durante o 
período de implantação das equipes de saúde da 
família e dá outras providências. 

 
03 - Qual o movimento que modificou e estabeleceu novos 
paradigmas para o Sistema de Saúde do Brasil e que teve 
como principal articulador Sérgio Arouca? 

A) O Movimento pelas Diretas Já 
B) O Movimento pela desestruturação das campanhas 

de Vacinação 
C) O Movimento da Reforma Sanitária 
D) O Movimento da Reforma Agrária 
E) O Movimento do Impeachment 

 
04 - A Lei 7498/86 regulamenta o exercício da 
Enfermagem e dá outras providências. De acordo com esta 
Lei cabe privativamente ao enfermeiro. 

A) Consulta de enfermagem e prescrição de 
medicamentos. 

B) Administração de medicamentos e aferição de 
sinais vitais. 

C) Realização de partos com distócias. 
D) Realização de visitas domiciliares 
E) Cuidados de Enfermagem de maior complexidade 

técnica e que exijam conhecimentos de base 
científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 

05 - A hanseníase é de grande importância para a saúde 
pública do Brasil. Sobre esta doença é incorreto afirmar. 

A) A hanseníase possui tratamentos diferentes 
dependendo da forma da doença 

B) Atualmente a hanseníase tem cura e não é 
contagiosa 

C) O Tratamento da hanseníase é gratuito e 
distribuído em unidades básicas de saúde 

D) A medicação de hanseníase deve ser administrada 
de forma supervisionada pelo profissional de 
saúde 

E) A forma Virchowiana da hanseníase tem cura 
 
06 - Quando alguns agravos acontecem em um município 
é obrigatório que se faça a notificação para o Sistema 
Nacional de Agravos de Notificação – SINAN. Assinale a 
questão na qual todas as doenças fazem parte da lista do 
SINAN. 

A) Infarto Agudo do Miocárdio; Sarampo; Febre 
Tifóide  

B) Hanseníase; Lúpus Eritematoso Sistêmico; 
Hepatites Virais  

C) Malária; Tuberculose; Dengue;  
D) Tuberculose; Infarto Agudo do Miocárdio; 

Linfoma não Hodkin 
E) Malária; Tuberculose; Lúpus Eritematoso 

Sistêmico 
 
07 - O Programa Nacional de Imunização – PNI estabelece 
o calendário básico de vacinação disponível no SUS. É 
correto afirmar.  

A) Ainda não existe vacina contra a Tuberculose 
B) A vacina dT (dupla do tipo adulto) não está 

indicada para gestantes 
C) A vacina contra a poliomielite não faz mais parte 

do calendário básico de vacinação 
D) A BCG só deve ser administrada a crianças a 

partir dos 7 anos de idade 
E) A vacina contra a poliomielite deve ser 

administrada a crianças a partir dos 2 meses de 
idade 

 
08 - Na estratégia de Saúde da Família cada profissional que 
faz parte da equipe deve conhecer as suas atribuições? 
Assinale a alternativa onde se encontram apenas atribuições 
do enfermeiro dentro da equipe de saúde da família. 

A) Supervisionar os agentes comunitários de saúde, 
realizar visitas domiciliares, participar de cirurgias 
de amputação em pacientes diabéticos. 

B) Realizar pré-natal de alto risco, realizar visitas 
domiciliares, medir pressão venosa central. 

C) Realizar hemodiálise, supervisionar os agentes 
comunitários de saúde, realizar visitas 
domiciliares. 

D) Realizar consulta de enfermagem, supervisionar 
os agentes comunitários de saúde, coordenar 
capacitações para auxiliares de enfermagem. 

E) Realizar consulta de enfermagem, realizar visitas 
domiciliares, medir pressão venosa central. 

 
 



 

09 - Assinale a alternativa incorreta. 
A) Ainda não há casos confirmados da Gripe (H1N1) 

no Brasil 
B) A Gripe (H1N1) pode levar a morte 
C) Há vacina contra a Gripe (H1N1) disponível na 

rede pública 
D) O Ministério da Saúde distribuiu doses de vacinas 

contra a Gripe (H1N1) para todos os estados 
brasileiros 

E) A Gripe (H1N1) é considerada uma pandemia e 
também é conhecida como gripe suína 
 

10 – Diabetes e Hipertensão são doenças de grande 
importância para a saúde pública. O Ministério da Saúde 
do Brasil criou um Sistema de cadastramento e 
acompanhamento de portadores dessas duas patologias. 
Assinale a alternativa que se refere a esse sistema. 

A) SIASUS 
B) HIPERDIA 
C) SINAN 
D) SIAB 
E) DATASUS 

 
11 - São sintomas clássicos de Diabetes: 

A) Febre, calafrios, irritação e suores noturnos 
B) Polifagia, poliúria, polidipsia, perda de peso 

inexplicada 
C) Tremor, rubor, crise de ausência, calafrios, 

irritação 
D) Calafrios, rubor, dor, febre, irritação 
E) Febre, dor, suores noturnos, irritação 

 
12 - Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) têm valor 
estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira. Com a 
criação desses centros, foi possível organizar uma rede 
substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país. Os CAPS são 
serviços de saúde municipais, abertos, comunitários que 
oferecem atendimento diário. Sobre os CAPS é incorreto 
afirmar. 

A) Acolhe e atende as pessoas com transtornos 
mentais graves e persistentes, procurando 
preservar e fortalecer os laços sociais do usuário 
em seu território. 

B) Promove a inserção social das pessoas com 
transtornos mentais por meio de ações 
intersetoriais. 

C) Dá suporte a atenção à saúde mental na rede 
básica. 

D) Promove a reinserção social do indivíduo através 
do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos 
civis e fortalecimento dos laços familiares e 
comunitários. 

E) Presta atendimento clínico em regime de 
internação em hospitais psiquiátricos. 
 

 
 
 
 
 
 

13 - Assinale a alternativa onde o parâmetro populacional 
para a implantação dos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) está incorreto. 

A) Municípios com mais de 50.000 a 70.000 
habitantes - CAPS II, CAPS III, CAPS AD, 
CAPSi, e rede básica com ações de saúde mental e 
capacitação do SAMU. 

B) Municípios até 20.000 habitantes - rede básica 
com ações de saúde mental  

C) Municípios entre 20.000 a 70.000 habitantes - 
CAPS I e rede básica com ações de saúde mental 

D) Municípios com mais de 70.000 a 200.000 
habitantes - CAPS II, CAPS AD e rede básica 
com ações de saúde mental 

E) Municípios com mais de 200.000 habitantes  - 
CAPS II, CAPS III, CAPS AD, CAPSi, e rede 
básica com ações de saúde mental e capacitação 
do SAMU. 

 
14 - Assinale a alternativa na qual todas as doenças são 
consideradas sexualmente transmissíveis. 

A) AIDS; Hanseníase; Dengue 
B) Hepatite B; AIDS; Leucemia 
C) Hepatite B; Sífilis; Gonorréia 
D) Dengue; Gonorréia; Herpes 
E) Doença de Chagas; Sífilis; Dengue 

 
15 - A Sistematização da Assistência de Enfermagem – 
SAE ou Processo de Enfermagem estabelece condutas 
privativas do enfermeiro buscando cada vez mais a 
melhoria da qualidade da assistência e procurando 
consolidar a essência da profissão, que é o cuidado. Qual 
das alternativas está correta em relação às etapas do 
Processo de Enfermagem. 

A) Histórico; Diagnóstico de Enfermagem; 
Planejamento; Implementação; Evolução. 

B) Histórico; Plano de cuidados de enfermagem; 
administração; supervisão; implementação. 

C) Avaliação; Evolução; Plano de cuidados; 
Administração. 

D) Administração; supervisão; plano de cuidados; 
Implementação. 

E) Implementação; Avaliação; Plano de cuidados; 
Supervisão. 
 

16 - Os sintomas: tosse seca contínua no início, 
posteriormente com presença de secreção por mais de 
quatro semanas, evoluindo, geralmente, para uma tosse 
com pus ou sangue; cansaço excessivo; febre baixa, 
geralmente à tarde; sudorese noturna; falta de apetite; 
palidez; emagrecimento acentuado; rouquidão; fraqueza; e 
prostração, se referem à seguinte doença: 

A) Hanseníase 
B) Rubéola 
C) Febre amarela 
D) Dengue 
E) Tuberculose 

 
 

 
 



 

17 - Assinale a alternativa que se refere ao modo de 
transmissão da Meningite Meningocócica. 

A) Através do contato direto com gotículas e 
secreções nasofaríngeas. 

B) Através do contato com a pele íntegra 
C) Através de contato com água contaminada 
D) Através de acidente com material pérfuro-cortante 
E) Através da relação sexual 

 

18 - Assinale a alternativa onde todas as doenças são 
imunopreviníveis. 

A) Hepatite B, Dengue, AIDS 
B) Rubéola, Hepatite B, Gripe (H1N1) 
C) Rubéola, Difteria, AIDS 
D) Poliomielite, Sarampo, Dengue 
E) Hepatite B, Sarampo, AIDS 

 

19 - Qual das alternativas não se refere à Norma 
Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/02 

A) Amplia as responsabilidades dos municípios na 
Atenção Básica. 

B) Estabelece o processo de regionalização como 
estratégia de hierarquização dos serviços de saúde 
e de busca de maior eqüidade. 

C) Cria mecanismos para o fortalecimento da 
capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde. 

D) Cria o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 
E) Procede à atualização dos critérios de habilitação 

de estados e municípios 
 

20 - O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 
foi instituído pelo Ministério da Saúde, através da 
Portaria/GM nº 569, de 01/06/2000, e estabelece critérios de 
atenção específica à gestante, ao recém-nascido e à mulher no 
período pós-parto. São recomendações do Programa em 
relação às consultas de pré-natal: 

A) Realizar a primeira consulta de pré-natal até o 7° 
mês de gestação; Garantir a realização de no 
mínimo, três consultas de pré-natal, sendo, 
preferencialmente, uma no segundo trimestre e 
duas no terceiro trimestre da gestação. 

B) Realizar a primeira consulta de pré-natal até o 6° 
mês de gestação; Garantir a realização de no 
mínimo, quatro consultas de pré-natal, sendo, 
preferencialmente, uma no segundo trimestre e 
três no terceiro trimestre da gestação. 

C) Realizar a primeira consulta de pré-natal até o 4° 
mês de gestação; Garantir a realização de no 
mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo, 
preferencialmente, uma no primeiro trimestre, 
duas no segundo trimestre e três no terceiro 
trimestre da gestação. 

D) Realizar a primeira consulta de pré-natal até o 2° mês 
de gestação; Garantir a realização de no mínimo, oito 
consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma 
no primeiro trimestre, três no segundo trimestre e 
quatro no terceiro trimestre da gestação. 

E) Realizar a primeira consulta de pré-natal até o 4° 
mês de gestação; Garantir a realização de no 
mínimo, 3 consultas de pré-natal, sendo, 
preferencialmente, uma no primeiro trimestre, 
uma no segundo trimestre e uma no terceiro 
trimestre da gestação. 

21 - O Câncer do colo do útero chega a aproximadamente 
500 mil casos novos por ano no mundo e é o segundo tipo 
de câncer mais comum entre as mulheres, sendo 
responsável pela morte de 230 mil mulheres por ano. No 
Brasil, para 2010, são esperados 18.430, com um risco 
estimado de 18 casos a cada 100 mil mulheres. São 
medidas de controle do câncer de colo de útero.  

A) Rastreamento de mulheres na faixa etária de 30 a 
50 anos com o teste de Papanicolau e tratamento 
das lesões precursoras com alto potencial de 
malignidade ou carcinoma "in situ".  

B) Rastreamento de mulheres na faixa etária de 25 a 
85 anos com tratamento das lesões precursoras 
com alto potencial de malignidade.  

C) Rastreamento de mulheres na faixa etária de 15 a 
50 anos com o teste de Papanicolau.  

D) Rastreamento de mulheres na faixa etária de 25 a 
65 anos com o teste de Papanicolau e tratamento 
das lesões precursoras com alto potencial de 
malignidade ou carcinoma "in situ".  

E) Não é necessário realizar Rastreamento de 
mulheres na faixa etária de 25 a 65 anos nem o 
teste de Papanicolau, só o tratamento das lesões 
precursoras com alto potencial de malignidade ou 
carcinoma "in situ". 
  

22 - Sobre esterilização é correto afirmar: 
A) É o processo que elimina ou destrói todas as 

formas de microorganismos como: vírus, 
bactérias, fungos, protozoários, esporos, 
promovendo um nível aceitável de segurança. 

B) É o processo que elimina algumas formas de 
microorganismos, mas não consegue eliminar 
vírus e bactérias. 

C) É o processo que destrói algumas formas de 
microorganismos, exceto fungos, protozoários e 
esporos. 

D) A esterilização não deve ser realizada em 
Unidades Básicas de Saúde. 

E) A esterilização em autoclave é realizada com 
produtos químicos. 
 

23 - Assinale a alternativa que se refere ao fluxo que deve 
seguir o material em uma Central de Material Esterilizado 
– CME 

A) Recepção, expurgo, esterilização, lavagem, 
secagem, preparo, armazenamento, distribuição  

B) Lavagem, recepção, expurgo, secagem, preparo, 
esterilização, armazenamento, distribuição  

C) Recepção, expurgo, lavagem, secagem, preparo, 
esterilização, armazenamento, distribuição  

D) Preparo, recepção, expurgo, lavagem, secagem, 
esterilização, armazenamento, distribuição  

E) Preparo, recepção, expurgo, lavagem, secagem, 
armazenamento, esterilização, distribuição  
 

 
 
 
 
 



 

24 - O indivíduo acamado em situação de internamento 
hospitalar ou domiciliar pode desenvolver úlceras por 
pressão em determinadas áreas do corpo. Todas as 
orientações podem ser dadas pelo enfermeiro no sentido de 
evitar o surgimento de úlceras por pressão, exceto: 

A) Atenção constante às alterações da pele. 
B) Identificar pacientes de alto risco para 

desenvolvimento de úlceras por pressão. 
C) Manutenção da higiene do paciente e do leito. 
D) Atenção a mudança de decúbito, aliviando a 

pressão e massagem de conforto. 
E) Evitar movimentar o paciente durante 24 horas. 

 
25 - De acordo com Medida Provisória nº 297, de 9 de 
junho de 2006, são consideradas atividades do Agente 
Comunitário de Saúde, na sua área de atuação, exceto: 

A) A promoção de ações de educação para a saúde 
individual e coletiva. 

B) Realizar curativos e aferição de sinais vitais na 
unidade de saúde ou em domicílio. 

C) O registro, para fins exclusivos de controle e 
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde. 

D) A realização de visitas domiciliares periódicas 
para monitoramento de situações de risco à 
família. 

E) Participação em ações que fortaleçam os elos 
entre o setor saúde e outras políticas que 
promovam a qualidade de vida. 
 

26 - Sobre o processo de cicatrização de feridas é correto 
afirmar: 

A) Na cicatrização por segunda intenção, não há a 
aproximação das superfícies havendo a 
necessidade de grande quantidade de tecido de 
granulação.  

B) Na cicatrização por primeira intenção, o tecido 
não volta ao normal, havendo presença de 
infecção.   

C) A cicatrização por segunda intenção, quando se 
procede ao fechamento secundário de uma ferida, 
com utilização de sutura.  

D) Na cicatrização por terceira intenção, o tecido 
não volta ao normal, não podendo se proceder à 
sutura.   

E) Na cicatrização por primeira intenção, não há a 
aproximação das superfícies, havendo necessidade 
de grande quantidade de tecido de granulação. 
 

27 - A Toxoplasmose é uma doença causada por: 
A) Bactéria 
B) Vírus 
C) Protozoário 
D) Fungo 
E) Líquen 

 
28 - Como se dá a transmissão da Filariose no Brasil? 

A) Apenas através da picada da fêmea do mosquito 
Culex quinquefasciatus 

B) Através do contato com a pele 
C) Apenas através da picada do Triatoma infestans 
D) Apenas por contato sexual 
E) Apenas por via oral 

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Superior 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
 A Revolução Industrial provocou a dissociação 
entre dois pensamentos: o científico e tecnológico e o 
humanista. A partir do século XIX, a liberdade do homem 
começa a ser identificada com a eficiência em dominar e 
transformar a natureza em bens e serviços. O conceito de 
liberdade começa a ser sinônimo de consumo. Perde 
importância a prática das artes e consolidam-se a ciência e 
a tecnologia. Relega-se a preocupação ética. A procura da 
liberdade social se faz sem considerar-se sua distribuição. 
A militância política passa a ser tolerada, mas como opção 
pessoal de cada um. 
 Essa ruptura teve o importante papel de contribuir 
para a revolução do conhecimento científico e tecnológico. 
A sociedade humana se transformou, com a eficiência 
técnica e a consequente redução do tempo social 
necessário à produção dos bens de sobrevivência. 
 O privilégio da eficiência na dominação da 
natureza gerou, contudo, as distorções hoje conhecidas: em 
vez de usar o tempo livre para a prática da liberdade, o 
homem reorganizou seu projeto e refez seu objetivo no 
sentido de ampliar o consumo. O avanço técnico e 
científico, de instrumento da liberdade, adquiriu autonomia 
e passou a determinar uma estrutura social opressiva, que 
servisse ao avanço técnico e científico. A liberdade 
identificou-se com a ideia de consumo. Os meios de 
produção, que surgiram do avanço técnico, visam ampliar 
o nível dos meios de produção. 
 Graças a essa especialização e priorização, foi 
possível obter-se o elevado nível do potencial-de-liberdade 
que o final do século XX oferece à humanidade. O sistema 
capitalista permitiu que o homem atingisse as vésperas da 
liberdade em relação ao trabalho alienado, às doenças e à 
escassez. Mas não consegue permitir que o potencial 
criado pela ciência e tecnologia seja usado com a 
eficiência desejada. 

(Cristovam Buarque. Na fronteira do futuro. Brasília:  
Ed. UnB, 1989. p. 13, com adaptações) 

 
29 - Das afirmações seguintes relativas ao texto: 
I – É possível compreender no primeiro parágrafo que a 
ética foi extinta a partir do século XIX. 
II – A expressão “Essa ruptura”, utilizada no segundo 
parágrafo, refere-se a ideia central do parágrafo anterior. 
III – A expressão “As vésperas da liberdade” é usada como 
forma de exprimir que a humanidade ainda não atingiu a 
liberdade desejada. 

A) Estão corretas apenas as alternativas II e III. 
B) Está correta apenas alternativa II. 
C) Estão corretas apenas as alternativas I e II. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
 
 
 
 
 



 

30 - Todas as afirmativas estão incorretas com relação ao 
texto, exceto: 

A) O autor defende que o sistema capitalista 
apresenta a seguinte analogia: quanto maior o 
consumo, menor a opressão. 

B) O termo “procura” (1º parágrafo) pode ser 
classificado como verbo e “da liberdade social”, o 
objeto indireto. 

C) A ideia expressa no texto pelo emprego de “mas” 
(1º parágrafo) corresponde à ideia de 
consequência de porém, expressão que pode 
ocupar o mesmo lugar na oração. 

D) A definição de “Liberdade” é tomada como 
sinônima de consumo e de eficiência no domínio e 
na conversão da natureza em bens e serviços. 

E) A supressão da vírgula colocada anterior a oração 
“que surgiram do avanço técnico” (3º parágrafo), 
manteria correta a pontuação e não modificaria a 
estrutura sintática do período. 

 
31 - Identifique o item abaixo em que todas as palavras 
estão corretamente grafadas: 

A) gorgeta – genjiva – vagem 
B) tigela – pagem – cafajeste 
C) deslise – firmeza – gás 
D) pesquisa – proeza – paralizia 
E) jiló – alforje – vertigem 

 
32 - O substantivo “PÁ” recebe o acento gráfico porque: 

A) é monossilábico tônico terminado em a. 
B) a vogal a tem timbre aberto. 
C) é um monossílabo átono. 
D) é palavra sem valor semântico. 
E) N. D. A. 

 
33 - Assinale a frase em que o acento indicador da crase 
foi usado incorretamente: 

A) Maria fica à vontade em sua casa. 
B) Esta é a pessoa à qual me referi. 
C) Falou à cada pessoa sobre o ocorrido. 
D) A dor aumentava à medida que o tumor crescia. 
E) Dirigia-se àquela que estava distante. 

 
34 - Qual a justificativa do uso da vírgula no período 
“Quando ele chegou, seu pai já havia falecido”? 

A) Por separar orações adverbiais. 
B) Por marcar o vocativo. 
C) Por marcar termos intercalados. 
D) Por indicar a elipse do verbo. 
E) Por separar os termos que se quer realçar. 

 
35 - Assinale o item em que todos os vocábulos são 
formados pelo processo de derivação regressiva: 

A) percorrer / fala 
B) amanhecer / embarque 
C) mulher-gato / pedreiro 
D) corte / janta 
E) pesca / ajoelhar 

 
 
 

36 - Assinale o item cujo termo destacado classifica-se 
como “complemento nominal”. 

A) A criança foi encontrada por policiais. 
B) O vestido da menina é lindo. 
C) Obedeço aos meus pais. 
D) Comovemos a todos, mas a ninguém 

convencemos. 
E) O sítio fica longe da estação. 

 
37 - Em “A mulher tem um sexto-sentido apurado” há uma 
figura conhecida por: 

A) metonímia 
B) catacrese 
C) ironia 
D) hipérbole 
E) prosopopéia 

 
38 - Numa das sentenças a seguir não se observa a 
concordância prescrita pela gramática. Indique-a. 

A) Ela está meio aborrecida. 
B) Havia menos pessoas no evento. 
C) Água é bom para a saúde. 
D) Estávamos alertas. 
E) Estamos quites. 

 
39 - Assinale a opção correta quanto à concordância. 

A) Bateram cinco horas o relógio do escritório. 
B) Vossas Excelências passa bem? 
C) Os Estados Unidos colaboram com o progresso 

mundial. 
D) Vinte por cento da população será avisado. 
E) N. D. A. 

 
40 - Marque o item em que há erro de regência verbal. 

A) Este acontecimento chamou a atenção dos pais. 
B) Aspirei ao perfume das flores. 
C) Aquele rapaz assiste em São Paulo. 
D) Todos visamos ao progresso. 
E) Mário lembra seu pai no modo de falar. 


