
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 

* 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 13/03/2017, 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 001/2016 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, de 11/11/2016; e de acordo com os prazos 
determinados pelo Edital de Retificação no 003/2017, 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: 

 FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 



 

PARTE I – FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
 
01 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar sobre o 
trypanosoma cruzi. 
I- Hospedeiros invertebrados: insetos (hemípteros) 

hematófagos conhecidos como triatomíneos e 
popularmente chamados de barbeiros – em virtude de 
seus hábitos de picarem as pessoas na face. Os 
principais gêneros de triatomíneos transmissores 
(vetores) da doença de Chagas em nosso país são 
Triatoma, Rhodnius, Panstrogylus e Dipetalogaster. 

II- Tripomastigotas: são as formas responsáveis pela 
transmissão natural do parasito; têm a forma de um 
“C” ou um “S” e um longo flagelo, que percorre, 
aderido, todo o corpo do protozoário e que conta 
também com uma porção livre, a qual emerge de sua 
extremidade anterior. Os tripomastigotas têm 
capacidade de multiplicação e quando isolados a partir 
dos barbeiros (triatomíneos), são chamados de 
tripomastigotas metacíclicos.  

III- Os tripomastigotas metacíclicos, após serem 
eliminados nas fezes e na urina pelos triatomíneos, são 
responsáveis pela infecção dos mamíferos. Essas 
formas efetuam a invasão dos tecidos do hospedeiro 
através das mucosas ou da pele lesionada. As formas 
tripomastigotas, quando isoladas do sangue de 
mamíferos, são chamadas de tripomastigotas 
sanguícolas ou circulantes. Ao serem ingeridas 
juntamente com o sangue do hospedeiro vertebrado 
pelos triatomíneos, são as principais responsáveis pela 
transferência do parasito do mamífero para o inseto. 

 

A) Somente a afirmativa I está correta  
B) Somente a afirmativa II está correta  
C) Somente a afirmativa III está correta  
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas  
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas  

 
02 - Assinale a alternativa correta. Com relação ao 
Trypanosoma brucei, A infecção pode ocorrer em três 
estágios: 
I- 1° estágio – pode haver o desenvolvimento de um 

cancro tripanossômico no local da picada, conhecido 
como cancro de inoculação, e inchaço edematoso, que 
desaparece após três semanas em média; 

II- 2° estágio – denominado estágio hemolinfático, 
apresenta os seguintes sintomas: febre, tremores, dores 
musculares e articulares, linfadenopatia (gânglios 
linfáticos aumentados), mal-estar, perda de peso, anemia 
e aumento do número de plaquetas no sangue; 

III- 3° estágio – conhecido como estágio 
meningoencefálico, nele o parasito invade o sistema 
nervoso central, ocasionando dores de cabeça, 
sonolência, convulsões epilépticas e apatia que progride 
para o coma. 

 

A) Somente as afirmativas I e III estão corretas  
B) Somente a afirmativa I está correta  
C) Somente a afirmativa II está correta  
D) Somente a afirmativa III está correta  
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas  

 
 
 

03 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar sobre o 
diagnostico laboratorial do Trypanosoma brucei 
I- Métodos parasitológicos diretos - Pode-se fazer o 

exame direto de amostras provenientes do sangue, do 
fluido do cancro, do aspirado de linfonodos, da medula 
óssea e, no estágio final da infecção, do líquido 
cefalorraquidiano. Com o exame a fresco dessas 
amostras, observa-se a motilidade do parasito; esse 
material pode ser fixado posteriormente com metanol e 
corado pelo Giemsa para visualização das formas 
tripomastigotas.  

II- Métodos parasitológicos indiretos - Inoculação do 
sangue em animais de laboratório (ratos e camundongos) 
para isolar o parasito; esse método, porém, tem seu uso 
limitado quando se trata do tipo 1 do T. b. gambiense, 
pois seu crescimento é muito lento nesses animais. 

III- Imunodiagnóstico - São utilizados os métodos Rifi, de 
hemaglutinação, porem o método de ELISA não se aplica 
muito satisfatoriamente para esse parasita. 

 

A) Somente a afirmativa I está correta  
B) Somente a afirmativa II está correta  
C) Somente as afirmativas I e III estão corretas  
D) Somente a afirmativa III está correta  
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas  

 
04 - Podemos falar sobre o câncer de colo uterino. 
I- O câncer do colo do útero inicia-se a partir de uma lesão 

precursora, curável na quase totalidade dos casos. 
II- A NIC I, por ter maior probabilidade de regressão ou 

persistência do que de progressão, mesmo assim é 
considerada uma lesão precursora do câncer do colo do 
útero 

III- Uma paciente diagnostica com HPV, deve ser classificado 
no laudo como uma H-sil. 

 

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

 
05 - Quais são as células que podemos ver em uma lamina 
citológica, que são mais comuns nos esfregaços 
cervicovaginais no período pós-ovulatório do ciclo menstrual, 
durante a gravidez e no início da menopausa. O seu predomínio 
é relacionado à ação da progesterona ou aos hormônios 
adenocorticais. O tamanho destas células varia de 30 a 60 
micrômetros, e o citoplasma é abundante, transparente, 
poligonal e cianofílico, com uma coloração menos intensa do 
que aquela observada nas células parabasais. Mostram 
tendência a pregueamento das bordas citoplasmáticas. Os 
núcleos dessas células são vesiculares, medindo cerca de 10 a 
12 micrômetros, redondos ou ovais, com membrana 
cromatínica ou borda nuclear claramente visível e cromatina 
finamente granular regularmente distribuída com 
cromocentros. O corpúsculo de Barr (cromatina sexual) é 
ocasionalmente identificado. 

A) Células superficiais 
B) Células intermediarias 
C) Células parabasais 
D) Células basais  
E) Células cilíndricas  

 



 

06 - Assinale alternativa incorreta com base na imagem: 

 
Figura - As diversas localizações da JEC nas diferentes fases da 
vida e o desenvolvimento da zona de transformação (ZT). 

A) Mudança da localização da JEC para o nível do orifício 
cervical esterno. 1. Epitélio colunar; 2. Epitélio colunar 
endocervical; 3. Junção escamocolunar (JEC). 

B) Localização da JEC na endocérvice antes da puberdade. 
1. Epitélio escamoso original; 2. Epitélio colunar 
endocervical; 3. Junção escamocolunar (JEC). 

C) Eversão do epitélio endocervical na puberdade e na 
primeira gravidez. 2. Epitélio colunar endocervical; 4. 
Eversão do epitélio endocervical. 

D) Alteração metaplásica do epitélio endocervical na zona 
de transformação. 5. Metaplasia escamosa na zona de 
transformação. 

E) Todas as alternativas estão incorretas  
 
07 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas 
citológicas: 
I- O epitélio escamoso estratificado não queratinizado reveste 

originalmente a mucosa da ectocérvice e da vagina. Na fase 
reprodutiva, o epitélio escamoso estratificado apresenta as 
seguintes camadas: basal, parabasal, intermediária e 
superficial. A camada basal, ou germinativa, é responsável 
em condições fisiológicas pela regeneração (replicação 
celular). As outras camadas representam apenas diferentes 
estágios na maturação das células basais. Esse epitélio é 
influenciado pelos hormônios ovarianos, atingindo a sua 
máxima maturação sob a ação dos estrógenos. Por outro 
lado, a deficiência estrogênica, como ocorre na menopausa, 
leva a sua atrofia. 

II- As células basais raramente são vistas nos esfregaços, exceto 
em casos de atrofia intensa ou ulceração da mucosa. Elas são 
redondas ou ovais, com citoplasma escasso corando 
intensamente em verde ou azul. Os seus núcleos são 
redondos, de localização central, com cromatina 
uniformemente distribuída, às vezes com um pequeno 
nucléolo. Essas células descamam isoladamente ou 
representando pequenos agrupamentos.  

III- As células parabasais predominam em condições 
fisiológicas associadas à deficiência estrogênica, como 
acontece na infância, lactação e menopausa (epitélio trófico). 
Elas apresentam tamanho variado entre 15 e 25 micrômetros 
e são arredondadas. O citoplasma é geralmente basofílico 
(cianofílico), com uma tonalidade menos intensa que aquela 
vista nas células basais. O núcleo é redondo ou oval, um 
pouco menor em relação ao das células basais e contém 
grânulos de cromatina ou cromocentros. 

 

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

 
 

08 - Assinale a alternativa correta: Segundo o ministério da 
saúde, falhas na fixação da lamina após coleta da citologia 
oncótica, podem acarretar: 

A) Amostras dessecadas 
B) Aumento da eosinofilia citoplasmatica 
C) Aumento nuclear  
D) Perda dos detalhes da cromatina  
E) Todas estão corretas  

 
09 - Assinale a alternativa correta. Segundo o ministério da 
saúde, são considerados critérios diretos de malignidade: 

A) Formas aberrantes citoplasmáticas 
B) Cariomegalia  
C) Hipercromasia nuclear  
D) Espessamento da membrana nuclear  
E) Todas as alternativas estão corretas  

 
10 - Assinale a alternativa correta. Segundo o ministério da 
saúde, a amostra será considerada satisfatória se contiver um 
mínimo de aproximadamente: 

A) 10.000 células 
B) 100 células 
C) 1000 células   
D) 100.000 células 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
11 - Assinale a alternativa correta. Segundo o ministério da 
saúde, quando encontramos halo claro, lepthotrix e cocos, 
devemos procurar por:  

A) Actinomyces 
B) Mobiluncus  
C) Trichomonas 
D) Cândida  
E) Todas as alternativas estão corretas 

 
12 - Assinale a alternativa correta. Cerca de 70% a 75% das 
pacientes com laudo citológico de lesão intra-epitelial de alto 
grau apresentam confirmação diagnóstica histopatológica, e 1% 
a 2% terão diagnóstico histopatológico de carcinoma invasor 
(Instituto Nacional de Câncer/Ministério da Saúde 
(INCa/MS, 2006). Sendo assim: 

A) Todas as pacientes que apresentarem citologia sugestiva 
de lesão de alto grau na unidade de atenção básica 
deverão ser encaminhadas em até 6 meses para a 
unidade de referência de média complexidade para 
colposcopia como conduta inicial. 

B) Todas as pacientes que apresentarem citologia sugestiva 
de lesão de alto grau na unidade de atenção básica 
deverão ser encaminhadas imediatamente para uma 
outra unidade de referência de baixa complexidade para 
repetir o exame citológico como conduta inicial. 

C) Todas as pacientes que apresentarem citologia sugestiva 
de lesão de alto grau na unidade de atenção básica 
deverão voltar em um ano para a unidade de referência 
de média complexidade para colposcopia como 
conduta inicial. 

D) Todas as pacientes que apresentarem citologia sugestiva 
de lesão de alto grau na unidade de atenção básica 
deverão ser encaminhadas imediatamente para a 
unidade de referência de média complexidade para 
colposcopia como conduta inicial. 

E) Todas as alternativas estão incorretas  
 



 

13 - Assinale a alternativa correta. As células sanguíneas 
são de extrema importância para o funcionamento do corpo 
humano, sendo responsáveis por varias funções no nosso 
corpo. Estas células podem apresentar-se alteradas em 
algumas condições como as citadas abaixo. 

A) Todas as alternativas estão corretas  
B) Corpúsculo de Howel-Jolly é uma inclusão 

eritrocitária constituída de fragmentos de DNA. 
C) Corpúsculo de Heinz é uma inclusão eritrocitária 

proveniente da presença de hemoglobina 
desnaturada oxidada. 

D) Pontilhado basófilo é uma inclusão eritrocitária 
devido a agregados de ferritina 

E) Granulação grosseira e vacuolização estão 
presentes em neutrófilos na presença de infecções. 

 
14 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas 
abaixo. As hemoglobinopatias resultam da síntese anormal 
da hemoglobina ou da diminuição da velocidade de síntese 
das cadeias normais de α ou de β globinas. Os defeitos 
genéticos da hemoglobina são as doenças genéticas mais 
comuns em todo o mundo. 
I- A anomalia quantitativa da hemoglobina mais 

importante é a anemia falciforme, a qual é causada por 
uma troca de bases no DNA, levando a substituição do 
ácido glutâmico por valina na posição 6 da cadeia β da 
globina, conduzindo ao surgimento da hemoglobina S 

II- As síndromes α-talassêmicas são causadas alterações 
quantitativas das cadeias α da globina. 

III- As síndromes β-talassêmicas são causadas por 
alterações qualitativas nas cadeias β da globina. 

 

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

 
15 - Assinale a alternativa incorreta: Podemos falar sobre as 
colorações hematológicas.  
I- O corante básico é o azul de metileno que tem afinidade 

por estruturas ácidas, corando DNA e RNA de azul.  
II- O corante básico é a eosina que tem afinidade por 

estruturas básicas, corando hemoglobina e estruturas do 
citoplasma de azul.   

III- As lâminas coradas com corantes derivados de 
Romanowsky devem ser lidas no corpo da lâmina, onde 
as hemácias não estão sobrepostas e apresentam halo 
nítido. 

 

A) Somente a afirmativa I está incorreta. 
B) Somente a afirmativa III está incorreta. 
C) Somente as afirmativas I e II estão incorretas. 
D) Somente as afirmativas II e III estão incorretas. 
E) Somente a afirmativa II está incorreta. 

 
16 - Assinale a alternativa correta. A hematopoese, de 
acordo com o período de vida do indivíduo, ocorre em 
diferentes regiões do corpo. 
1.  A hematopoese intrauterina pode ser dividida em três 

períodos: período embrionário (saco vitelino), período 
hepatoesplênico (fígado e baço) e período mielóide 
(medula óssea). 

2. A hematopoese extrauterina ocorre na medula óssea, no 
entanto algumas condições patológicas podem conduzir 
a hematopoese extramedular. 

3. Após os dois primeiros anos de vida, parte da medula 
óssea hematopoética é substituída por medula óssea 
gordurosa. Por isso na criança, a maior parte da medula 
óssea é gordurosa. 

4. A hematopoese é um processo regulado por fatores de 
crescimento, que também estão envolvidos no controle 
da proliferação, diferenciação, maturação e ativação 
funcional das células sanguíneas. 

De acordo com as assertivas acima, assinale V para 
verdadeira afirmativa e F para falsa afirmativa: 

A) F, V, V, V. 
B) V, F, V, V. 
C) V, V, F, V. 
D) V, V, V, F. 
E) V, V, F, F. 

 
17 - Assinale a alternativa incorreta: 

A) A parte celular do sangue é denominada 
hematócrito, assim um indivíduo normal apresenta 
um HTº de 45% 

B) O sangue é formado por um solução de agua e 
células como as hemácias, leucócitos e as plaquetas.  

C) A porção acelular do sangue é constituída por 92% 
de agua. 

D) O plasma é formado por agua proteínas, sais e 
outros constituintes orgânicos em dissolução. 

E) Em um homem adulto de aproximadamente 75kg, o 
volume de sangue pode ser de aproximadamente 
5000mL. 

 
18 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas: 
I- A viscosidade sanguínea depende sobretudo do valor do 

hematócrito. As células sanguíneas em solução, são 
impulsionadas pelos batimentos cardíacos.  

II- Os eritrócitos situam-se em posição periférica no fluxo 
sanguíneo dentro do vaso, ou seja com uma maior parte 
de plasma no centro deste fluxo. 

III- Os leucócitos e as plaquetas circulam ocupando a 
posição central do em relação aos eritrócitos que 
circulam próximos a parede vascular. 

 

A) Todas as afirmativas estão incorretas 
B) Somente a afirmativa I está correta. 
C) Somente a afirmativa II está correta. 
D) Somente a afirmativa III está correta. 
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

 
19 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas: 
I- As linhagens de células sanguíneas são originárias de 

uma célula mãe, denominada de célula pluripotente, 
totipotente, stem-cell ou célula-tronco. 

II- Nem todas as células indiferenciadas pluripotentes tem 
sua origem no embrião no saco vitelino.  

III- No período do pré-natal e em RN até 6 meses, existe 
medula óssea formadora de células sanguíneas somente 
em poucos ossos. A medida que perde sua atividade, a 
medula óssea vai ficando avermelhada e pobre em 
gordura. 

 
 



 

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

 
20 - Assinale a alternativa incorreta: com relação a 
hematopoese. 

A) A cascata de transdução inicia-se ao momento da 
fixação dos fatores de crescimento CSFs, ao seu 
receptor especifico de membrana celular, ativando 
mensageiros citoplasmáticos em direção aos genes no 
núcleo.  

B) Uma mutação genética de um fator de crescimento, 
pode alterar o crescimento celular e resultar em uma 
leucemia ou linfoma. 

C) Infecções virais, radiações e certos produtos químicos, 
são causas de mutações genéticas. 

D) A cascata de transdução pode ativar mecanismo 
importantes, mas não os da apoptose (morte celular). 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
21 - Assinale a alternativa correta. Com relação a influência do 
uso de medicamento em exames. 
I- Os estrogênios podem causar redução da tolerância a 

glicose.  
II- A fenitoína pode pode alterar a funcionalidade de órgãos de 

funções metabólicas. 
III- O acido ascórbico não reduz o nível de glicose sérica, pelo 

método da glicose oxidase. 
 

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

 
22 - Assinale a alternativa correta. A levodopa pode causar um 
resultado falso positivo na determinação da glicosúria, se esta 
for feita pelo método de: 

A) Glicose oxidase 
B) Sulfato oxidase 
C) Sulfato cúprico 
D) Sulfato peroxidase  
E) A levodopa não interfere nesta analise  

 
23 - Assinale a alternativa correta. Qual dos medicamentos 
citados não causa valores aumentados da glicemia? 

A) Amitriptilina 
B) Baclofeno 
C) Carbamazepina  
D) Diureticos  
E) Todos os citados acima causam aumento dos valores 

da glicemia  
 
24 - Assinale a alternativa correta. Qual dos medicamentos 
citados causa redução da secreção de insulina? 

A) Prednisona  
B) Cefalotina  
C) Hidrocortisona 
D) Carbamazepina 
E) Todos os citados acima causam aumento na secreção 

de insulina  

25 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas 
abaixo. 
I- Amiodarona - Princípio ativo utilizado para pacientes 

que tem arritimia cardíaca. Alteração causada: Interfere 
nos hormônios tireoidianos. Isso ocorre tanto em 
pacientes que não apresentam alterações clínicas como 
naqueles que já apresentam alterações como 
hipertireoidismo e hipotireoidismo. 

II- Propanolol - Princípio ativo utilizado para tratar 
pacientes com hipertensão. Alteração causada: Pode 
causar alterações no exames de dosagens de enzimas 
hepáticas (ALT, AST, LDH) e também na dosagem de 
uréia que é utilizada para verificar funcionamento renal. 

III- Cetoconazol - Princípio ativo anti-fúngico. Alteração 
causada: Podem causar alterações nas enzimas 
hepáticas. Pacientes que fazem uso de Anticoagulante 
oral (cumarínicos), se utilizarem concomitante o 
cetoconazol, terão seus efeito diminuídos, alterando 
significativamente os exames laboratoriais que medem 
o tempo de protrombina, que é um exame utilizado para 
verificar se o anticoagulente está agindo corretamente. 

 

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

 
26 - Assinale a alternativa correta. A hemoglobina glicada 
avaliará a concentração plasmática de glicose media, esse 
resultado fornece uma avaliação dos últimos: 

A) 2 a 3 meses 
B) 15 a 30 dias 
C) 5 a 8 meses 
D) 9 a 12 meses  
E) 3 anos  

 
27 - Assinale a alternativa correta. Um resultado 
considerado dentro dos valores de referência para 
hemoglobina glicada, deve esta aproximadamente até: 

A) 12% 
B) 15% 
C) 19% 
D) 6,5% 
E) 21% 

 
28 - Assinale a alternativa correta. Resolução de Diretoria 
Colegiada da ANVISA, que Dispõe sobre Regulamento 
Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos. 

A) RDC Nº 302/2001 
B) RDC Nº 303/2005 
C) RDC Nº 302/2005 
D) RDC Nº 304/2005 
E) RDC Nº 302/2010 

 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
A questão 29 refere-se a tira seguinte: 

 
29 -  Podemos identificar na fala da mãe de Suriá no 
primeiro quadrinho a seguinte figura de linguagem: 

A) prosopopeia 
B) sinestesia 
C) metonímia 
D) hipérbole 
E) antítese 

 
A questão 30 refere-se a tira seguinte: 

 
 
30 - A oração “de que o vovô nunca acorda antes do meio-
dia” (3º quadrinho) classifica-se como: 

A) subordinada substantiva completiva nominal 
B) subordinada substantiva objetiva indireta 
C) subordinada substantiva objetiva direta 
D) subordinada substantiva subjetiva 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
 

31 - Assinale a alternativa cujo emprego do vocábulo 
destacado está incorreto: 

A) Era um chefe democrático, ao invés de autoritário. 
B) Vou embora senão chegarei atrasada. 
C) Quer saber aonde pode ir.  
D) Comeu correndo afim de chegar mais cedo. 
E) Ele fez a cirurgia há cerca de dois anos. 

 
As questões 32 e 33 referem-se a canção seguinte: 
 

Geração Coca-Cola 
Quando nascemos fomos programados 
A receber o que vocês 
Nos empurraram com os enlatados 
Dos USA., de 9 às 6 
 
Desde pequenos nós comemos lixo 
Comercial e industrial 
Mas agora chegou nossa vez 
Vamos cuspir de volta o lixo em cima  

[de vocês 
 
Somos os filhos da revolução 
Somos burgueses sem religião 
Somos o futuro da nação 
Geração Coca-Cola 
 
Depois de vinte anos na escola 
Não é difícil aprender 
Todas as manhas do seu jogo sujo 
Não é assim que tem que ser 
 
Vamos fazer nosso dever de casa 
E aí então vocês vão ver 
Suas crianças derrubando reis 
Fazer comédia no cinema com as suas leis 

Renato Russo. Geração Coca-Cola.  
Intérprete: Legião Urbana. 

Em: Legião Urbana. EMI Music, 1985. Faixa 6. 
 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. Segundo o eu lírico, a sociedade considera o jovem de sua 
geração fácil de ser manipulado, passivo, submetido à 
cultura importada dos Estados Unidos. 
II. O eu lírico se refere a esse grupo como “Geração Coca-
Cola” porque Coca-Cola é uma das marcas mais conhecidas 
da indústria estadunidense, além de ser uma das mais 
exportadas para todo o mundo. 
III. O eu lírico se dirige a um interlocutor por meio do 
pronome “vocês” que se refere a uma pessoa específica. 

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

 
33 - A função sintática da oração destacada no período 
“Quando nascemos fomos programados” é: 

A) oração subordinada adverbial causal  
B) oração subordinada adverbial final 
C) oração subordinada adjetiva restritiva 
D) oração subordinada adjetiva explicativa  
E) oração subordinada adverbial temporal 



 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
 
34 - A ironia na tirinha se deve ao fato de: 

A) A plateia bater palmas para que o urso Kurtz toque 
novamente. 

B) As pessoas saberem que Kurtz é o urso tocador de 
tuba mais aplaudido do mundo. 

C) Um urso tocar tuba e ser o mais aplaudido do 
mundo.  

D) Kurtz ser o urso tocador de tuba mais aplaudido do 
mundo porque toca mal. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
35 - Leia a piada seguinte: 

Uva 
 Afinal, tudo na vida passa. Até a uva passa. 

Domínio Popular. 
 O humor nessa piada é produzido a partir da 
palavra “passa” que: 

A) adquire um duplo sentido, funcionando como verbo 
e substantivo 

B) passa a ter o mesmo significado nas duas orações 
C) se une à palavra vida adquirindo outro significado 
D) se junta ao título para produzir sentido 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
36 - A função morfológica do SE na frase “Vão-se os anéis, 
ficam os dedos” é de: 

A) partícula integrante do verbo 
B) partícula expletiva 
C) partícula apassivadora 
D) pronome reflexivo 
E) conjunção subordinativa 

 
37 - Nas frases a seguir, identifique aquela cuja verbo 
destacado expressa mudança de estado. 

A) No futuro, os pais e os filhos viverão juntos. 
B) Antigamente, os pais ficavam sozinhos com a saída 

dos filhos. 
C) Hoje, os filhos são companheiros dos pais por mais 

tempo. 
D) Nos Estados Unidos, as casas se tornam 

multigeracionais. 
E) Neste ano, nevou algumas vezes na região Sul do 

Brasil. 
 

38 - Identifique a alternativa cujo emprego da vírgula indica 
a supressão do verbo. 

A) Na descida até a casa, caminhamos em silêncio. 
B) Decidi ter mais qualidade de vida, ou seja, vou parar 

de fumar. 
C) No anúncio, um convite: não se reprima. 
D) Ela ama aquele rapaz, mas não é correspondida. 
E) Estas informações, disse ela, não são verdadeiras.  

 
39 - Assinale a alternativa cujas vocábulos exemplificam o 
processo de formação “composição por aglutinação”. 

A) embora | vinagre 
B) cana-de-açúcar | beija-flor 
C) afago | alcance  
D) acariciar | esfriar 
E) descanso | antebraço 

 
40 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) Fábio prefere carne de boi a mariscos. 
B) Os bombeiros responderam ao chamado 

rapidamente. 
C) Eu perdoei o garoto. 
D) O depoimento do porteiro implicou o zelador no 

ocorrido. 
E) O porteiro atendeu os repórteres.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


