
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO 

* 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 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: 

 ENFERMEIRO 



 

PARTE I - ENFERMEIRO 
 
01 - No processo histórico da enfermagem houve 
importantes nomes que se destacaram no Brasil. O 
entendimento de que, “A Enfermagem não poderia 
sobreviver como ciência sem uma filosofia própria e por 
isso necessitava de três seres: ser enfermeiro; ser 
cliente/paciente; ser enfermagem”, foi elaborado por qual 
dos personagens listados a seguir? 

A) Getúlio Santos 
B) Alfredo Pinto 
C) Romão de Matos Duarte 
D) Madame Durocher 
E) Wanda de Aguiar Horta 

 
02 - Analise o seguinte texto: “No início do século XX, a 
cidade do Rio de Janeiro apresentava um quadro sanitário 
caótico, caracterizado pela presença de diversas doenças 
graves que acometiam à população, como a varíola, a 
malária, a febre amarela, e posteriormente a peste, o que 
acabou gerando sérias consequências, tanto para saúde 
coletiva, quanto para outros setores, como o do comércio 
exterior, visto que os navios estrangeiros não mais queriam 
atracar, em função da situação sanitária existente na 
cidade”. Qual das alternativas representa os principais 
personagens que atuaram para a resolução desse problema? 

A) Rodrigues Alves e Oswaldo Cruz. 
B) Afonso Pena e Carlos Chagas. 
C) Hermes da Fonseca e Oswaldo Cruz. 
D) Rodrigues Alves e Carlos Chagas. 
E) Afonso Pena e Evandro Chagas. 

 
03 - “Para apresentar sua teoria foi estabelecido, 
simbolicamente, a interligação de três círculos, que 
individualmente referendam um aspecto da enfermagem, o 
círculo de cuidados, o círculo da essência e o círculo da 
cura”. A quem o texto se refere? 

A) Imogenes King 
B) Martha Rogers 
C) Lydia E. Hall 
D) Hildegard Peplau 
E) Virginia Henderson  

 
04 - De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, No 8.080, de 
19 de setembro de 1990, na Seção II, referente a 
Competência, em seu Artigo XVIII, “Planejar, organizar, 
controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e 
executar os serviços públicos de saúde”, compete: 

A) À direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

B) À direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS). 

C) À Comissão Intergestores Bipartite. 
D) À direção municipal do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 
E) À Comissão Intergestores Tripartite. 

 
 
 
 
 
 

05 - Analise as alternativas a seguir, sobre o Título II, 
referente ao Sistema Único de Saúde (SUS), da Lei 8.080/90 
e assinale aquela que se refere ao texto do Artigo 4º: 

A) Esta lei regula, em todo o território nacional, as 
ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 
por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público 
ou privado. 

B) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da Administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. 

D) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

E) 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. 

 
06 - Qual das seguintes alternativas está em desacordo com 
o que preconiza a Lei 8.142/90? 

A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro 
anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde. 

B) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na 
formulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. 

C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (CONASEMS) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

D) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

E) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 
terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento, aprovadas pelo Congresso 
Nacional. 

 
 
 
 
 
 



 

07 - A Lei 7.498/86, dispõe sobre a regulamentação do exercício 
da enfermagem e em seu Artigo 1º coloca que: “É livre o 
exercício da enfermagem em todo o território nacional, 
observadas as disposições desta Lei”. Uma dessas disposições 
está no Artigo 2º, que traz a seguinte ressalva: 

A) O planejamento e a programação das instituições e 
serviços de saúde incluem planejamento e programação 
de enfermagem. 

B) A enfermagem e suas atividades auxiliares somente 
podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas 
e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com 
jurisdição na área onde ocorre o exercício. 

C) A programação de enfermagem inclui a prescrição da 
assistência de enfermagem. 

D) O Enfermeiro exerce todas as atividades de 
enfermagem, cabendo-lhe privativamente, 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. 

E) Os órgãos de pessoal da administração pública direta e 
indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito 
Federal e dos Territórios observarão, no provimento de 
cargos e funções e na contratação de pessoal de 
enfermagem, de todos os graus, os preceitos desta lei. 

 
08 - Também se baseando na Lei do Exercício Profissional da 
Enfermagem, qual das atividades a seguir não é privativa do 
enfermeiro? 

A) 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. 

B) Organização e direção dos serviços de enfermagem e de 
suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 
prestadoras desses serviços. 

C) Participação na elaboração, execução e avaliação dos 
planos assistenciais de saúde. 

D) Planejamento, organização, coordenação, execução e 
avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. 

E) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 
matéria de enfermagem. 

 
09 - No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
311/2007, logo no Capítulo I são colocados os Direitos nas 
Relações Profissionais. Nas alternativas seguintes assinale a 
única que não se refere a um desses direitos: 

A) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, 
família e coletividade, necessárias ao exercício 
profissional. 

B) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser 
tratado segundo os pressupostos e princípios legais, 
éticos e dos direitos humanos. 

C) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e 
culturais que dão sustentação a sua prática profissional. 

D) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade. 

E) Obter desagravo público por ofensa que atinja a 
profissão, por meio do Conselho Regional de 
Enfermagem. 

 
 
 

10 - Também no Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, 311/2007, na Seção que se refere às Relações com 
a Pessoa, Família e Coletividade são apresentadas as seguintes 
proibições, exceto: 

A) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação 
que se caracterize como urgência ou emergência. 

B) Promover a eutanásia ou participar em prática destinada 
a antecipar a morte do cliente. 

C) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da 
droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos. 

D) Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, 
exceto nos casos previstos na legislação vigente e em 
situação de emergência. 

E) Colaborar, direta ou indiretamente com outros 
profissionais de saúde, no descumprimento da 
legislação referente aos transplantes de órgãos, tecidos, 
esterilização humana, fecundação artificial e 
manipulação genética. 

 
11 - As normas de dimensionamento de pessoal, estabelecidos 
pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, 
Nº, 189/1996 – Revogada pela Resolução COFEN-293/2004, 
devem basear-se em 3 características, que são relativas: 

A) À Doença, Ao Leito, Ao Nível de Insalubridade. 
B) Ao Conselho de Enfermagem, Ao Congresso Nacional, 

Ao Supremo Tribunal de Justiça. 
C) À Secretaria Municipal de Saúde, A Secretaria estadual 

de Saúde, Ao Ministério da Saúde. 
D) À Instituição, Ao Serviço de Enfermagem e À clientela. 
E) À Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, Ao 

Código de ética de Enfermagem, Ao Ministério do 
Trabalho. 

 
12 - O Calendário Nacional de Vacinação, disponível no Sistema 
Único de Saúde (SUS), disponibiliza as seguintes vacinas, para 
serem administradas às crianças de 12 meses de idade, em 
situação de rotina: 

A) Hepatite A, Pneumocócica 10v e Pentavalente. 
B) Pneumocócica 10v, Meningocócica C e Tríplice viral. 
C) Pólio, Rotavírus humano e Meningocócica C. 
D) Rotavírus humano, Hepatite B e HPV. 
E) Hepatite A, Hepatite B e BCG. 

 
13 - O atual Calendário de Vacina, disponível no Sistema Único 
de Saúde, oferece também esquemas de rotina, para os 
adolescentes, a depender da situação vacinal, onde estão 
incluídas as seguintes, exceto: 

A) Rotavírus humano 
B) Hepatite B 
C) Meningocócica C 
D) HPV 
E) Dupla adulto  

 
14 - O Sistema Único de Saúde (SUS), oferece uma vacina que 
deverá ser administrada à gestante, a cada gestação, a partir da 
20ª semana, em situação de rotina, que é a seguinte: 

A) Dupla adulto 
B) Hepatite B 
C) dTpa  
D) HPV 
E) Hepatite A  

 



 

15 - Sabendo que a hanseníase é uma doença de grande 
impacto na saúde pública brasileira e que as medidas de 
controle devem ser eficientes, responda: qual das 
orientações dadas ao portador de hanseníase, referente ao 
controle de comunicantes está correta: 

A) Todos os comunicantes deverão ser vacinados com 
a BCG. 

B) Todos os comunicantes deverão ter os utensílios 
domésticos separados dos do portador de 
hanseníase. 

C) Todos os comunicantes deverão receber o 
tratamento preventivo semelhante ao do portador de 
hanseníase. 

D) Todos os comunicantes deverão ser levados para 
serem examinados na unidade de saúde. 

E) Todos os comunicantes deverão ser afastados do 
convívio com o portador de hanseníase, durante o 
tratamento. 

 
16 - Também com relação à hanseníase, considerando-se 
atualmente o tratamento específico da doença, qual dos 
medicamentos a seguir, não faz parte dos esquemas 
paucibacilar ou multibacilar? 

A) Rifampicina 
B) Clofazimina 
C) Dapsona  
D) Ofloxacino  
E) Prednisona  

 
17 - As doenças de notificação compulsória estão dispostas 
em uma lista, que faz parte da Portaria No 204, de 17 de 
fevereiro de 2016. De acordo com esta lista, qual das 
doenças a seguir não está incluída? 

A) Donovanose  
B) Cólera  
C) Febre tifoide 
D) Leptospirose 
E) Peste  

 
18 - A Portaria No 204, de 17 de fevereiro de 2016, também 
define aquelas doenças ou agravos que só precisam de 
notificação semanal, mas mesmo assim não podem ser 
negligenciadas em suas ações de controle, que são, exceto:  

A) Febre Maculosa. 
B) Acidente de trabalho com exposição a material 

biológico. 
C) Casos de dengue. 
D) Doença de Creutzfeldt-Jakob. 
E) Esquistossomose. 

 
19 - As zoonoses são um importante problema de saúde 
pública no Brasil e representam um desafio para as 
autoridades sanitárias. O conhecimento das principais 
características dessas doenças podem facilitar o seu 
controle. No caso da Hantavirose, qual dos citados a seguir 
é considerado o hospedeiro natural da doença? 

A) Tatu 
B) Coelho 
C) Rato silvestre 
D) Macaco 
E) Barbeiro  

 
 

20 - A Salmonelose é uma zoonose que afeta grande número 
de pessoas no Brasil. Nas alternativas a seguir assinale aquela 
que não representa um dos sintomas da doença? 

A) Náuseas  
B) Vômitos  
C) Diarreia  
D) Dores abdominais 
E) Prurido corporal 

 
21 - No Brasil, o Ofidismo tem importância epidemiológica, 
quando ocorre acidentes com os seguintes gêneros de 
serpentes peçonhentas, exceto: 

A) Bothrops 
B) Crotalus 
C) Micrurus 
D) Eunectes 
E) Lachesis 

 
22 - “Doença viral, febril, aguda, de curta duração (no 
máximo 12 dias) e gravidade variável. Apresenta-se como 
infecções subclínicas e/ou leves, até formas graves, fatais. O 
quadro típico tem evolução bifásica (período de infecção e de 
intoxicação)”. O texto se refere à seguinte doença: 

A) Doença de Chagas 
B) Esquistossomose 
C) Doença de Lyme 
D) Histoplasmose  
E) Febre amarela 

 
23 - A Escala de Braden atualmente é um dos importantes 
instrumentos utilizados na prevenção de lesões por pressão. 
Qual dos seguintes não se refere a um dos padrões avaliados? 

A) Percepção sensorial 
B) Umidade 
C) Peso  
D) Mobilidade 
E) Nutrição  

 
24 - De acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, garantido pela 
Lei nº 10.741/03, “Deixar de prestar assistência ao idoso, 
quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de 
iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua 
assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses 
casos, o socorro de autoridade pública”, incorrerá na 
seguinte pena: 

A) Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. 
B) Multa. 
C) Detenção de 2 a 3 anos e multa. 
D) Detenção de 5 anos. 
E) Detenção de 25 anos. 

 
25 - O Pré-Natal de baixo risco pode ser realizado pelo 
enfermeiro, que deverá observar que, toda mulher da área de 
abrangência da unidade de saúde e com história de atraso 
menstrual deverá ser orientada a realizar o Teste Imunológico 
de Gravidez, que é considerado o método mais sensível e 
confiável. Nesse caso após quantos dias de atraso menstrual 
deverá haver o encaminhamento para o teste? 

A) 10 dias 
B) 15 dias 
C) 30 dias 
D) 40 dias 
E) 60 dias 



 

26 - Qual dos sinais a seguir significa uma probabilidade de 
gravidez?  

A) Positividade da fração beta do HCG no soro 
materno a partir do oitavo ou nono dia após a 
fertilização. 

B) Presença dos batimentos cardíacos fetais (BCF), 
que são detectados pelo sonar a partir de 12 semanas 
e pelo Pinard a partir de 20 semanas. 

C) Percepção dos movimentos fetais (de 18 a 20 
semanas). 

D) Atraso menstrual. 
E) Manifestações clínicas (náuseas, vômitos, tonturas, 

salivação excessiva, mudança de apetite, aumento 
da frequência urinária e sonolência). 

 
27 - Qual é a orientação do Ministério da Saúde, em relação 
à época ideal para que seja realizada a 1ª consulta do recém-
nascido? 

A) Na segunda semana de vida. 
B) 30 dias após o nascimento. 
C) 60 dias após o nascimento. 
D) 20 dias após o nascimento. 
E) Na primeira semana de vida. 

 
28 - A monitorização do crescimento deverá ser realizada 
de forma rotineira, sendo um componente da consulta para 
a criança no mundo inteiro. Até os 2 anos de idade, os 
principais dados antropométricos a serem avaliados são, 
exceto: 

A) Peso 
B) Estatura 
C) Comprimento 
D) Circunferência abdominal 
E) Perímetro cefálico 

 
  



 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
João Grande sentou para espiar. Pedro Bala se afastou com 
o Professor para um canto. Queria combinar uma maneira 
de roubar a imagem de Ogum da polícia. Discutiram parte 
da noite e já eram onze horas quando Pedro Bala, antes de 
sair, falou para todos os Capitães da areia: 
- Minha gente, eu vou fazer um troço difícil. Se eu não 
aparecer até de manhã, vocês fica sabendo que eu tou na 
polícia e não demoro a tá no reformatório, até fugir. Ou até 
vocês me tirar de lá… 

(Jorge Amado. Capitães da areia. São Paulo: Cia. das 
Letras, 2008.) 

 
O livro Capitães da Areia, de autoria de Jorge Amado, foi 
publicado em 1937 e trata da vida de menores abandonados, 
em Salvador, Bahia. Pedro Bala é um dos líderes do grupo. 
No episódio narrado, uma imagem de Ogum, divindade 
cultuada em rituais religiosos afro-brasileiros, está em poder 
da polícia. Pelas leis brasileiras da época retratada na obra, 
manifestações religiosas que não fossem ligadas à igreja 
Católica eram proibidas. 
 
29 - No trecho, para obter o efeito da verossimilhança, o 
autor utilizou, na fala de Pedro Bala: 

A) A linguagem típica do nordestino. 
B) O jeito de falar típico de quem tem pouca idade. 
C) Uma linguagem diferente da norma-padrão. 
D) O jeito de falar de quem busca esconder alguma 

coisa. 
E) Uma linguagem bem mais coloquial, diferente da 

do trabalhador. 
 
30 - No trecho, há uma expressão ambígua. Assinale a 
alternativa que apresenta a expressão e também a solução 
para a ambiguidade, no contexto da narrativa. 

A) “a imagem de Ogum da polícia” / a imagem de 
Ogum que estava em poder da polícia. 

B) “com o professor para um canto” / com o professor 
para uma música. 

C) “Discutiram parte da noite” / debateram em nome 
da noite. 

D) “Uma maneira de roubar” / um jeito de furtar. 
E) “Você fica sabendo” / todos fiquem conhecendo. 

 
31 - Indique a única frase em que a colocação pronominal 
está de acordo com a norma padrão. 

A) Nunca soubemos quem roubava-nos. 
B) Que Deus acompanha-te! 
C) Agora, se ajeite e durma bem. 
D) Agora me convenci de que me enganavam. 
E) Me levantei assim que chamou-me ao telefone. 

 
32 - Leia a sinopse de um capítulo na novela “Meu 
pedacinho de chão”. A seguir, assinale a afirmação que 
apresenta uma oração subordinada adverbial temporal 
reduzida. 
 
 

 

Em Meu Pedacinho de Chão, Pituquinha (Geytsa Garcia) 
sente muita falta de Serelepe (Tomás Sampaio). 
Inconformada, ela vai atrás do menino para reclamar de sua 
ausência. 
“Antes a gente se via mais, a gente ficava mais junto, não é 
como agora!”, diz. 
“Agora eu tenho coisa pra ler, que você mesma me arrumou, 
não é verdade?”, rebate. “Teu irmão não tem mais livros que 
nem esse?”, pede. Pituca fica brava e responde: “Tem, mas 
eu não te dou!”. 
Logo depois, ela dá o dedinho para ele e eles oficializam o 
fim da amizade. Ela pega o livro de volta e deixa Lepe 
profundamente chateado. Chegando em casa, ela chora e 
conta para a mãe o que aconteceu. 
 

A) “Antes a gente se via mais […]” 
B) “Chegando em casa […]” 
C) “Agora eu tenho coisa para ler […]” 
D) “Logo depois, ela dá o dedinho para ele […]” 
E) “[…] ela vai atrás do menino para reclamar de sua 

ausência” 
 
33 - Identifique a figura de linguagem presente em: 
 

“Meu peito agora dispara 
Vivo em constante alegria 
É o amor que está aqui” 
(Carlinhos Brown e Marisa Monte) 
 

A) Comparação 
B) Hipérbole 
C) Eufemismo 
D) Antítese 
E) Metonímia 

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
Folha de S. Paulo 12/10/2005 

 
34 - Das afirmações seguintes: 
I- A linguagem empregada na frase “Um labirinto é uma 
metáfora da vida” é denotativa. 
II- O emprego da palavra metáfora, no contexto, constitui 
uma metáfora. 
III- O rato associa o labirinto à metáfora da vida porque 
ambos apresentam caminhos certos e errados que podemos 
tomar durante o percurso. 
 

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

 
 
 
 



 

35 - A função sintática, respectivamente, dos termos 
destacados no trecho seguinte é: 
“Agora, várias empresas estão participando de uma grande 
campanha de enfrentamento à exploração sexual de crianças 
e adolescentes. A garantia dos direitos humanos de nossa 
crianças e adolescentes é fundamental para o 
desenvolvimento do Brasil. Participe também desta 
campanha. ” 

A) Complemento nominal / objeto indireto 
B) Complemento nominal / objeto direto 
C) Objeto indireto / complemento nominal 
D) Objeto direto / objeto indireto 
E) Aposto / objeto indireto 

 
A questão 36 refere-se a tira seguinte: 
 

 
(http://sonhosdelulu.blogspot.com.br/2009_04_01_archive.

html) 
 
36 - Qual é o processo de formação da palavra TPM (2º 
quadrinho)? 

A) Derivação parassintética 
B) Derivação imprópria 
C) Derivação regressiva 
D) Composição por aglutinação 
E) Redução 

 
A questão 37 refere-se ao texto seguinte: 
 

Na turma em que 
Ele andava 
Ele era 
O menorzinho 
O mais espertinho 
O mais bonitinho 
O mais alegrinho 
O mais  
Maluquinho 

(Ziraldo. O Menino Maluquinho. São Paulo: 
Melhoramentos, 1980. P. 20-1.) 

 
37 - Para caracterizar sua personagem, Ziraldo utiliza vários 
adjetivos no seguinte grau: 

A) Superlativo relativo de superioridade. 
B) Superlativo absoluto sintético. 
C) Superlativo absoluto analítico. 
D) Superlativo relativo de inferioridade. 
E) Comparativo de superioridade. 

 
38 - Assinale a alternativa cujo termo destacado tem a 
função de predicativo do objeto. 

A) Seus dois filhos estão muito quietos. 
B) Ele permanecia agachado. 
C) O amor da minha vida é ela. 
D) Considero seu comentário infeliz. 
E) A criança continua febril. 

39 - O acento indicador de crase foi empregado 
corretamente em todas as alternativas, exceto em: 

A) A modelo se veste à Saint Laurent. 
B) À meu ver, ela está certa. 
C) De segunda a sexta-feira, às 14h, temos treino na 

escola. 
D) O acesso àqueles sites já está liberado. 
E) Seu maior desejo era ir à Inglaterra. 

 
40 - Das frases seguintes: 
I- A garota esqueceu as brigas. Preferiu lembrar só os bons 
momentos. 
II- Algumas vezes desobedeço os meus instintos. 
III- Trabalhava com afinco porque visava a uma promoção 
no final do ano. 
 

A concordância verbal está correta em: 
A) I e III 
B) II e III 
C) I e II 
D) Todas 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 


