
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Saúde Pública 
- 10 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 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 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. 
* 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. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 10/04/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO, de 16/01/2017. 
 * 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!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 



 

PARTE I – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 
 
01 - Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) foram estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde n. 
8080/90. Dentre eles está a INTEGRALIDADE. Analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta em 
relação ao que preconiza a integralidade no SUS: 
1. O usuário do sistema é um ser integral, participativo no 
processo saúde-doença e capaz de promover saúde. 
2. Promover saúde significa dar ênfase à atenção básica, 
mas não prescinde de atenção aos demais níveis de 
assistência. 
3. Cada comunidade deve ser reconhecida dentro da 
realidade de saúde que apresenta, entendida em sua 
integralidade. 

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

 
02 - A partir dos anos 2000, a regionalização tem ocupado 
papel de destaque no âmbito da política nacional de saúde. 
Para o desenho e consolidação das regiões de saúde foram 
propostos alguns instrumentos, como: 

A) Plano Diretor de Regionalização; Plano Diretor de 
Investimentos em Saúde; Programação Pactuada 
Integrada. 

B) Relatório Anual de Gestão; Plano Diretor de 
Regionalização; Plano Diretor de Investimentos em 
Saúde. 

C) Plano Diretor de Regionalização; Plano Diretor de 
Investimentos em Saúde; Plano Municipal de 
Saúde. 

D) Plano Diretor de Regionalização; Plano Diretor de 
Investimentos em Saúde; Plano da Atenção Básica. 

E) Plano Diretor de Regionalização; Programação 
Pactuada Integrada; Relatório Anual de Gestão. 

 
03 - A Prevalência quantifica o número de casos existentes 
de uma doença em uma população. Identifique abaixo o 
fator que NÃO influencia na determinação da prevalência 
de uma determinada doença: 

A) Incidência 
B) Duração da doença 
C) Fatores etiológicos da doença. 
D) Emigração de casos 
E) Imigração de casos 

 
04 - O texto da Lei Orgânica do SUS número 8080/90, no 
seu Art. 3o, descreve os fatores determinantes e 
condicionantes da saúde. Em 2013, por meio da Lei 12.864 
de 24 de Setembro, o texto da Lei 8080/90 foi modificado e 
incluído um novo fator como determinante e condicionante 
da saúde, identifique abaixo qual foi esse novo fator 
acrescentado ao texto original: 

A) Lazer 
B) Meio Ambiente 
C) Moradia 
D) Transporte 
E) Atividade Física 

 

05 - De acordo com o Decreto 7508/11, os entes federativos 
definirão determinados elementos em relação às regiões de 
saúde, dentre eles: 
1. Seus limites geográficos 
2. População usuários das ações e serviços 
3. Rol de ações e serviços que serão ofertados 
4. Respectivas responsabilidades; critérios de acessibilidade; 
escala para conformação dos serviços. 
5. Tempo gasto por cada consulta médica. 
É CORRETO afirmar que: 

A) Apenas 3 afirmativas estão corretas 
B) Apenas 4 afirmativas estão corretas 
C) Apenas duas afirmativas estão corretas 
D) Todas as afirmativas estão corretas] 
E) Apenas 1 afirmativa está correta. 

 
06 - Levando em consideração o Decreto 7508/11, o acordo de 
colaboração da rede interfederativa de atenção à saúde será 
firmado por meio do: 

A) Pacto pela vida 
B) Pacto em defesa do SUS 
C) Pacto pela Saúde 
D) Acordo Federal Financeiro 
E) Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde 

 
07 - Correlacione a primeira coluna com a segunda e depois 
marque a alternativa que representa a sequência CORRETA: 
 

1. Epidemia (  ) aparecimento súbito de uma doença 
infecciosa que se propaga durante um 
determinado período de tempo por uma 
determinada zona geográfica, afetando 
um número significativo de pessoas. 

2. Endemia (   ) todos os casos estão relacionados entre 
si, atingindo uma área geográfica pequena 
e delimitada, como vilas, bairros ou 
populações institucionalizadas como 
colégios, creches, quartéis. 

3. Surto (   ) presença usual de uma doença, dentro 
dos limites esperados, em uma 
determinada área geográfica por um 
período de tempo ilimitado 

4. Pandemia (  ) propagação de doenças infecciosas 
entre populações localizadas em uma 
grande região geográfica como, por 
exemplo, um continente, ou mesmo o 
planeta 

 

A) 1; 2; 3; 4 
B) 2; 1; 3; 4 
C) 2; 3; 4;1 
D) 1; 3; 2; 4 
E) 3; 2; 4; 1 

 
08 - A TRA (Técnica de Restauração Atraumática) é um 
procedimento clínico, de campo, que visa a remoção de tecido 
cariado através de instrumentos manuais e posterior selamento 
da cavidade com qual dos materiais citados abaixo? 

A) Ionômero de Vidro 
B) Amálgama 
C) Resina 
D) Óxido de Zinco-Eugenol 
E) Cimento de Hidróxido de Cálcio 

 



 

09 - Identifique a alternativa abaixo que define a estrutura 
dentaria caracterizada por ser uma saliência do esmalte no 
terço cervical da face lingual ou palatina dos dente: 

A) Fossa 
B) Crista Mediana 
C) Cíngulo 
D) Forame Cego 
E) Sulcos de desenvolvimento 

 
10 - Leavell & Clark, em 1965, propuseram o modelo da 
história natural da doença, composto por três níveis de 
prevenção. Qual o nível de prevenção que engloba 
estratégias populacionais para detecção precoce de doenças, 
como por exemplo, o rastreamento de câncer de colo uterino 
e também contempla ações com indivíduos doentes ou 
acidentados com diagnósticos confirmados, para que se 
curem ou mantenham-se funcionalmente sadios, evitando 
complicações e mortes prematuras? 

A) Secundário 
B) Primário 
C) Terciário 
D) Quaternário 
E) Especializado 

 
11 - Com base na Política Nacional de Saúde Bucal, o 
desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em 
saúde bucal tem alguns princípios, além dos expressos no 
texto constitucional (universalidade, integralidade e 
eqüidade). As alternativas abaixo contemplam alguns 
desses princípios, com EXCEÇÃO de: 

A) Responsabilidade Individual 
B) Gestão Participativa 
C) Ética 
D) Acesso 
E) Vínculo 

 
12 - A partir dos conhecimentos a respeito da doença cárie, 
é CORRETO afirmar que: 
1. A cárie dentária é decorrente do acúmulo de bactérias 
sobre os dentes e da exposição frequente aos açúcares 
fermentáveis. 
2. Como os minerais da estrutura do esmalte-dentina são 
dissolvidos por ácidos e o mineral fluorapatita (FA) é mais 
solúvel do que a hidroxiapatita (HA), acreditava-se no 
passado que, uma vez incorporada à estrutura dentária, a FA 
tornaria o dente mais solúvel aos ácidos produzidos no 
biofilme (placa) dental. 
3. O valor de 5,5 deve ser considerado o pH crítico para o 
esmalte de um indivíduo ou população não exposta 
diariamente a nenhuma das formas de fluoretos. Quando 
exposto ao F, o pH crítico cai para 4,5. 

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

 
 
 
 
 
 

13 - Qual das opções abaixo está INCORRETA sobre a 
teoria do usos dos fluoretos conhecida em odontologia: 

A) Dois tipos de compostos fluoretados são 
comumente utilizados nos dentifrícios: fluoreto de 
sódio (NaF) ou monofluorfosfato de sódio (MFP, 
Na2PO3F). 

B) Fluoreto de sódio (NaF) não deve ser agregado a 
dentifrícios contendo Ca como abrasivo, por 
exemplo, carbonato de cálcio, pois ocorre a ligação 
do flúor com o cálcio do abrasivo, formando-se 
fluoreto de cálcio (CaF2) dentro do tubo e não no 
dente. 

C) Os dentifrícios com baixa concentração de fluoretos 
ou não fluoretados não são recomendados em 
nenhuma faixa etária para prevenção da cárie 
dentária. 

D) No Brasil, as normas que regulamentam os 
dentifrícios (Resolução nº 79 de 28 de agosto de 
2000) determinam apenas que eles tenham no 
máximo 0,12% de F (1.200 ppm de F). 

E) No Brasil, o papel dos dentifrícios fluoretados na 
redução dos índices de cárie tem sido marcante. 

 
14 - A Ergonomia aplicada à odontologia tem um papel 
fundamental para o sucesso e o incremento das ações 
desenvolvidas durante o atendimento odontológico. Abaixo 
estão citados alguns objetivos da ergonomia, com 
EXCEÇÃO de 

A) racionalizar o trabalho 
B) eliminar manobras não produtivas 
C) proporcionar maior conforto e segurança ao 

paciente 
D) obter meios e sistemas para diminuir o estresse 

físico e cognitivo 
E) limitar a produção 

 
15 - Na rotina de consultório, para proteção do paciente, o 
profissional de odontologia deve higienizar as mãos 
imediatamente antes de iniciar qualquer atendimento. 
Durante a higienização das mãos é importante tomar alguns 
cuidados, mas EVITAR: 

A) Abrir a torneira e molhar as mãos sem tocar na 
superfície da pia. 

B) Aplicar a quantidade de produto recomendada pelo 
fabricante (3 a 5 ml, em geral), suficiente para 
cobrir toda a superfície das mãos. 

C) Manter o corpo bem próximo da pia. 
D) Friccionar, com especial atenção, os espaços 

interdigitais, as unhas e as pontas dos dedos. 
E) Enxugar as mãos com papel-toalha descartável (não 

utilizar toalhas de uso múltiplo). 
 
16 - O hormônio denominado _____________ produzido 
pelas glândulas ______________ incrementa a formação de 
glicose no fígado. Determina o aumento da excitabilidade 
nervosa e influi no metabolismo das proteínas e das 
gorduras. Os espaços em branco podem ser corretamente 
preenchidos por: 

A) Glucagon e Pâncreas 
B) Estrogênio e Ovário 
C) Paratormônio e Paratireóide 
D) Cortisol e Supra-renais 
E) TSH – Tireoide 



 

17 - Leia cuidadosamente as afirmativas abaixo 
relacionadas com a Educação em Saúde e assinale a 
alternativa CORRETA: 
I. Por meio das ações educativas, cada profissional da 
equipe assume o compromisso de ensinar seu conhecimento 
técnico específico, não sendo influenciado, por sua vez, 
pelas experiências e saberes prévios dos usuários. 
II. Todos nós temos um compromisso com a ação educativa 
e a todo momento e em todo lugar estamos tendo 
oportunidades para desempenhar o nosso papel como 
educadores, seja qual for a nossa função na equipe de saúde 
bucal. 
III. Partimos do princípio de que, para que a ação educativa 
possa se efetivar, possibilitando o desenvolvimento da 
autonomia do cliente durante o processo de atenção à saúde 
bucal, é necessário um rearranjo da prática profissional que 
nos faz deslocar o olhar e a escuta da doença para o sujeito 
pleno de potencialidades. 
IV. Além da aplicação de técnicas e instrumentos para obter 
a opinião do grupo sobre formato, conteúdo, metodologia e 
condições de infra-estrutura da ação realizada, devem ser 
usados recursos para a avaliação dos resultados do processo 
educativo implementado. 
 

A) Apenas a afirmativa I e II estão correta 
B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
D) Apenas as afirmativas I; II e IV estão corretas 
E) As afirmativas I; II, III e IV estão corretas. 

 
18 - Para poder medir a ocorrência de uma doença existem 
índices que estabelecem a sua intensidade e sua condição. 
O índice de Dean na Odontologia é utilizado para o 
diagnóstico de: 

A) Fluorose 
B) Cárie 
C) Gengivite 
D) Mancha Branca 
E) Periodontote 

 
19 - Atualmente, dispõe-se de uma série de substâncias para 
o controle químico do Biofilme Dentário com diferentes 
efeitos antimicrobianos, meios de utilização e diversos 
efeitos colaterais. É fundamental que esses produtos 
possuam determinadas propriedades ideais como, por 
exemplo, a EFICÁCIA que é definida como: 

A) A capacidade de o agente químico reter-se às 
estruturas bucais e ao tempo em que permanece 
ativo na cavidade bucal. 

B) A capacidade de se manter estável à temperatura 
ambiente por tempo considerável. 

C) A capacidade de diminuir ou inibir a ação 
bacteriana. 

D) A capacidade de inibir a calcificação do biofilme 
dentário. 

E) A capacidade de não proporcionar o 
desenvolvimento de cepas bacterianas resistentes. 

 
 
 
 
 
 

20 - Preencha adequadamente os espaços em brancos e 
assinale a alternativa CORRETA: 
_________ é a porção de dente visível e “atuante” na 
mastigação que permanece acima do osso de suporte da 
gengiva. 
_________ é a região do dente que está marcada por um 
estrangulamento. É a zona em que se une o esmalte ao 
cemento. 
_________ é o elemento osteóide que recobre a dentina na 
sua porção radicular. 
_________ é a substância mais dura do corpo humano. 
 

A) Coroa – Cemento – Colo – Dentina 
B) Raiz – Colo – Cemento – Dentina 
C) Coroa – Colo – Cemento – Esmalte 
D) Coroa – Colo – Cemento – Dentina 
E) Dentina – Cemento – Colo - Esmalte 

 
PARTE II – SAÚDE PÚBLICA 
 
21 - No governo de Rodrigues Alves, a Lei sobre vacinação 
e revacinação, no ano de 1904, gerou uma série de revoltas 
na população civil contra o sentido militar imputado à 
campanha. Qual era a vacina obrigatória nessa época? 

A) BCG 
B) Pólio 
C) Rotavírus humano 
D) Sarampo  
E) Varíola 

 
22 - Qual o movimento histórico que discutiu as bases do 
Sistema Único de Saúde e definiu sua inclusão na 
Constituição de 1988, no Brasil? 

A) Reforma Sanitária 
B) I Conferência de Saúde 
C) Assembleia Nacional Constituinte 
D) Conselho de Saúde 
E) Marcha pela família 

 
23 - A Saúde, na Constituição de 1988 é abordada através 
dos artigos, que estão colocados na seguinte alternativa: 

A) 205 a 214. 
B) 193 a 196. 
C) 196 a 200. 
D) 226 a 230. 
E) 192 a 194. 

 
24 - Na Lei Orgânica da Saúde, 8.080/90, o Título que trata 
do Sistema Único de Saúde (SUS) coloca a seguinte 
ressalva sobre a iniciativa privada: 

A) Não poderá participar do Sistema Único de Saúde 
(SUS), a não ser em casos em que não haja 
atendimento público disponível. 

B) É vedada a sua participação no Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

C) Só é permitida a sua participação na Atenção Básica 
à Saúde. 

D) Só é permitida a sua participação em atendimento 
de alta complexidade. 

E) Poderá participar do Sistema Único de Saúde 
(SUS), em caráter complementar. 
 



 

25 - Em seu Capítulo III, a Lei Orgânica da Saúde, coloca, no 
que se refere à Organização, Direção e Gestão, que as ações e 
serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) deverão se dar da seguinte forma: 

A) Centralizada e democratizada. 
B) Regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente. 
C) Pública e privada. 
D) Descentralizada e acessível apenas aos trabalhadores 

registrados. 
E) De forma municipalizada e distante das residências. 

 
26 - “Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e 
dá outras providências”. Esse é o texto de abertura de qual das 
Leis listadas a seguir? 

A) Lei 8.142/90 
B) Lei 1.148/99 
C) Lei 8.080/90 
D) Lei 10.049/90 
E) Lei 7.498/86 

 
27 - Em relação à quantidade de equipes de Saúde da Família 
na modalidade transitória, os seguintes critérios são 
estabelecidos, exceto: 

A) Município com até 20 mil habitantes e contando com 
uma a três equipes de Saúde da Família poderá ter até 
duas equipes na modalidade transitória. 

B) Município com até 20 mil habitantes e com mais de 
três equipes poderá ter até 50% das equipes de Saúde 
da Família na modalidade transitória. 

C) Municípios com população entre 20 mil e 50 mil 
habitantes poderá ter até 30% das equipes de Saúde da 
Família na modalidade transitória. 

D) Município com população acima de 100 mil 
habitantes poderá ter até 50% das equipes de Saúde da 
Família na modalidade transitória. 

E) Município com população entre 50 mil e 100 mil 
habitantes poderá ter até 20% das equipes de Saúde da 
Família na modalidade transitória.  

 
28 - É prevista a implantação da Estratégia de Agentes 
Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde, como 
uma possibilidade para a reorganização inicial da atenção 
básica, com vistas à implantação gradual da Estratégia Saúde 
da Família ou como forma de agregar os agentes comunitários 
a outras maneiras de organização da atenção básica. Mas estes 
Agentes devem estar sob a supervisão do seguinte profissional: 

A) Nutricionista 
B) Administrador 
C) Médico 
D) Assistente social 
E) Enfermeiro  

 
29 - A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, apoiada 
na Portaria Ministerial 793/02, busca qualificar a atenção a 
saúde por meio da criação, ampliação e articulação de pontos 
de atenção à saúde para pessoas com deficiência temporária ou 
permanente; progressiva, regressiva ou estável; intermitente ou 
contínua, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). São 
objetivos gerais da Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência, exceto: 

A) Enfrentamento da violência contra a mulher e incentivo 
ao planejamento familiar. 

B) Ampliar o acesso às pessoas com deficiência temporária 
ou permanente; progressiva, regressiva ou estável; 
intermitente ou contínua no SUS. 

C) Qualificar o atendimento às pessoas com deficiência 
temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou 
estável; intermitente ou contínua no SUS. 

D) Promover a vinculação das pessoas com deficiência 
auditiva, física, intelectual, ostomia e com múltiplas 
deficiências e suas famílias aos pontos de atenção.  

E) Garantir a articulação e a integração dos pontos de 
atenção das redes de saúde no território, qualificando o 
cuidado por meio do acolhimento e classificação de 
risco. 

 
30 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-
SUS, aprovada pela Portaria nº 373, de 27 de fevereiro de 2002 
tem as seguintes funções, exceto: 

A) Ampliar as responsabilidades dos municípios na 
Atenção Básica. 

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

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

D) Estabelecer os mecanismos de financiamento das ações 
saúde, em particular da assistência hospitalar e 
ambulatorial e diretrizes para os investimentos no setor. 

E) Proceder à atualização dos critérios de habilitação de 
estados e municípios. 

 
PARTE III - PORTUGUÊS 
 

As questões 31 e 32 referem-se ao texto seguinte: 
 

O assassino era o escriba 
Meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito 

inexistente. 
Um pleonasmo, o principal predicado de sua vida, 

Regular como um paradigma na 1ª conjugação. 
Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, 

Ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito 
Assindético de nos torturar com um aposto. 

Casou com uma regência. 
Foi infeliz. 

Era possessivo como um pronome. 
E ela era bitransitiva. 

Tentou ir para os EUA. 
Não deu. 

Acharam um artigo indefinido na sua bagagem. 
A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, 

Conectivos e agentes das passiva o tempo todo. 
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. 

(Caprichos e relaxos. Paulo Leminsky. São Paulo: Brasiliense, 
1983.) 

 

31 - Qual era a principal qualificação do professor, segundo o 
texto? 

A) Ser bitransitivo 
B) Ser viajante 
C) Ser redundante 
D) Ser muito velho 
E) Ser nacionalista 



 

32 - Pelos versos, pode-se supor que a relação do eu-lírico 
com a gramática era: 

A) Fantástica 
B) Conflitante 
C) Pior do que com a língua inglesa 
D) Uma aventura 
E) Leve e engraçada 

 
A questão 33 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
33 - A oração introduzida pelo pronome relativo “QUE” 
classifica-se como: 

A) Subordinada adverbial 
B) Subordinada substantiva apositiva 
C) Subordinada substantiva subjetiva 
D) Subordinada adjetiva 
E) Subordinada substantiva predicativa 

 
34 - Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo grafado 
incorretamente: 

A) Exceção – excesso – expontâneo 
B) Aliás – invés – pretensão 
C) Miscigenação – ascensão – misto 
D) Atrás – oscilar – fascículo 
E) Discernimento – talvez – cansaço 

 
A questão 35 refere-se a tira seguinte 
 

35 - Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, de 
forma correta as lacunas do 1º e 3º quadrinho da tira: 

A) Porquê – por que 
B) Porquê – porque 
C) Porque – por que 
D) Por quê – por que 
E) Por quê – por que 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 - Entre os itens a seguir, indique aquele em que o elemento 
mórfico destacado está analisado incorretamente. 

A) In justiça – prefixo 
B) Espert eza – sufixo 
C) Pens o – desinência verbal indicativa 1ª pessoa do 

singular do presente do indicativo. 
D) Esquec e mos – vogal temática  
E) Am o – desinência nominal de gênero 

37 - Identifique a frase de para-choques que apresenta erro de 
concordância verbal. 

A) Quem tudo quer… tudo pede. 
B) Não me siga! Estou perdido. 
C) Preguiça é o ato de descansar antes de estar cansado. 
D) Cautela e caldo de cana não faz mal a ninguém… 

exceto à galinha. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questão 38 refere-se a tira seguinte: 

38 - Qual a relação de sentido estabelecida entre as orações pela 
expressão “POR ISSO”? 

A) Adição 
B) Conclusão 
C) Oposição 
D) Alternância 
E) Explicação 

 

39 - Identifique a oração que apresenta predicado verbo-
nominal. 

A) “O mundo voava, livre e louco”. 
B) “A bola era um mundo de cores”. 
C) “Regras são regras”. 
D) “Eu também tenho as minhas regras”. 
E) “Você tem de ser minha noiva”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 - Em “Este emprego será bom para os três” a função 
sintática do termo destacado é: 

A) Objeto direto 
B) Objeto indireto 
C) Complemento nominal 
D) Agente da passiva 
E) Aposto 


