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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

 SÃO JOSÉ DA SAFIRA - MG 

Processo Seletivo Público nº 01/2017 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargo Pretendido 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, 

carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados no envelope plástico fornecido na 
entrada.    Deverá ficar sobre a mesa apenas LÁPIS, BORRACHA, CANETAS E DOCUMENTO DE 
IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade; 
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal; 
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos.  
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala; 
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais; 
11. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para sua Folha de Rascunho 

e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta; 
12. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO haverá 2ª 

via; 
13. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
14. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma 

resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
15. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências. 
16. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
17. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
18. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
19. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de prova; 
20. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas; 
21. O gabarito bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 

horas do dia 18/09/2017; 
22. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.  

 

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. A Atenção Básica tem papel fundamental no desenvolvimento das ações de 
promoção, prevenção e atenção ao doente com dengue. Constitui função do 
enfermeiro no que concerne à assistência, à vigilância epidemiológica, enquanto 
instrutor/supervisor dos Agentes Comunitários de Saúde sob sua responsabilidade, 
EXCETO: 
 
a) Mobilização social e educação; 
b) Notificar todo caso suspeito e armazenar as informações; 
c) Orientar a identificação de casos suspeitos de dengue e o procedimento de notificação 

imediata; 
d) Promover a integração dos Agentes de Combate a Endemias na equipe da Atenção 

Básica nas ações de controle ao vetor. 
 
2. Para o diagnóstico de tuberculose a prova tuberculínica pode auxiliar em 
determinados casos e é CORRETO afirmar: 
 
a) Sua leitura é realizada em, no máximo, 48 horas após a inoculação. 
b) Não é a prova indicada para pessoas infectadas com HIV com suspeita de 

tuberculose.  
c) Ao apresentar como resultado enduração de 10mm, ou reator forte, define um caso de 

tuberculose positivo. 
d) O local adequado para inoculação é o terço superior do braço, região da curva do 

deltoide, por via intradérmica, o volume de 0,1ml. 
 
3. Nas Equipes de Saúde as atividades do Agente Comunitário de Saúde e do 
Agente de Combate às endemias são de extrema importância e se desenvolvem 
exclusivamente no âmbito do sistema único de Saúde. Das responsabilidades 
destes profissionais se destaca, EXCETO: 
 
a) O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS; 

b) O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de 
vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS; 

c) O Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate às Endemias devem residir 
na área da comunidade em que atuarem desde a data da publicação do edital do 
processo seletivo público; 

d) As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias 
dar-se-á mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da 
administração direta, autárquica ou fundacional. 
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4. A visita domiciliar é uma das atividades mais importantes dos Agentes de Saúde. 
É através dela que ele vai poder fazer o cadastramento e o acompanhamento das 
famílias e, principalmente o trabalho educativo, orientando as pessoas como evitar 
as doenças e cuidar melhor da saúde. Numa entrevista, que é uma conversa 
direcionada com as pessoas, que tipo de acompanhamento é possível realizar? 
Entre os itens que se seguem qual deles NÃO se aplica aos diferentes 
acompanhamentos possíveis? 
 
a) Conhecer as condições de moradia, de trabalho, os hábitos, as crenças, os costumes 

e os valores. 
b) Ensinar às pessoas medidas simples de prevenção e orientá-las a usar corretamente 

os medicamentos; 
c) Identificar as pessoas que estão bem de saúde e as que não estão e passar para a 

equipe as informações só dos doentes.  
d) Ajudarem as pessoas a refletir sobre os seus problemas de saúde e ajudá-las a 

organizar suas ações para tentar resolvê-los. 
 
5. O agente de saúde deve verificar se na visita domiciliar conseguiu as 
informações necessárias para poder corrigir as falhas. Isso é importante para 
planejar as próximas. Toda a família deve ser visitada uma vez por mês, mas ela 
pode receber mais de uma visita, se existir alguma situação de risco. Entre estas 
situações podemos enumerar, EXCETO: 
 
a) Presença de Recém nascido de baixo peso; 
b) Presença de gestante;  
c) Crianças com doenças graves; 
d) Ações de vigilância a endemias. 

 
6. Sobre o Programa de Saúde da Família é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Seu principal propósito é reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e 

substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto da família e, com isso, 
melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. 

b) A implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi iniciada 
em junho de 1994 e a média de pessoas acompanhadas por um agente é de 575. 

c) As unidades básicas onde existe o programa são capazes de resolver 85% dos 
problemas de saúde em sua comunidade, prestando um atendimento de bom nível, 
prevenindo doenças, evitando internações desnecessárias e melhorando a qualidade 
de vida da população. 

d) A Estratégia de Saúde da Família incorpora e reafirma os princípios básicos do 
Sistema Único de Saúde (SUS) – universalização, descentralização, integralidade e 
participação da comunidade. 

 
7. São doenças de notificação imediata: 
 
a) Tuberculose, hepatite, rubéola; 
b) Sarampo, raiva humana, cólera; 
c) AIDS, varíola, tuberculose; 
d) Influenza aviária, sarampo, hepatite. 
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8. A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 dispõe sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Os Municípios, os 
Estados e o Distrito Federal para receberem os recursos devem contar com, 
EXCETO: 
 
a) Plano de saúde; 
b) Relatórios de gestão; 
c) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários; 
d) Recursos próprios para a saúde.  
 
9. A amamentação é muito importante tanto para a saúde da mulher quanto para a 
do bebê. São dicas importantes para uma amamentação bem sucedida, EXCETO: 
 
a) Oferecer o peito ao recém nascido logo após o parto e deixá-lo no peito por cerca de 

uma hora; 
b) Estabelecer horários para as mamadas do recém nascido e se chorar, oferecer a 

chupeta; 
c) Tomar muita água e não fazer nenhuma dieta para emagrecimento; a mulher que 

amamenta precisa de uma alimentação saudável; 
d) Nos primeiros meses ofereça ao bebê somente o peito; deixe que esvazie a primeira 

mama antes de oferecer a outra. 
 
10. Analise as proposições abaixo e assinale a opção CORRETA no que diz respeito 
ao Programa de Saúde da Família como estratégia que garante a viabilização do 
Sistema Único de Saúde no Brasil. 
 
a) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, 

odontólogo, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde, e cada membro dessa equipe deve cumprir uma jornada de 
trabalho de no máximo, 20 horas semanais. 

b) Os pacientes devem ser entrevistados pelo médico isoladamente, tanto para preservar 
o segredo profissional e a ética médica quanto para avaliar as interferências nefastas 
dos familiares. 

c) O agente comunitário de saúde deve informar os outros membros da equipe sobre a 
dinâmica social da comunidade, suas disponibilidades e necessidades e o médico 
deverá fazer assim a orientação às famílias sobre a utilização adequada dos serviços 
de saúde. 

d) Para priorizar a Atenção Básica, o governo federal adota o Programa de Saúde da 
Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde utilizando como mecanismo 
de indução o incentivo financeiro, devendo, no entanto, o custeio do Programa de 
Saúde da Família ser assumido em parte pelas prefeituras. 

 
11. Na sua tarefa de promover e proteger a saúde, o sistema Único de Saúde é 
organizado de acordo com alguns princípios definidos por lei. Estes princípios são: 
 
a) Universalidade, equidade, integralidade e participação da comunidade. 
b) Universalidade, prioridade, equidade, integralidade. 
c) Totalidade, universalidade, integralidade e participação social. 
d) Equidade, universalidade, prioridade, participação social. 
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12. O Agente Comunitário de Saúde deve acompanhar todas as pessoas de sua 
comunidade. Para tanto existem situações onde será necessária a atuação de 
outros profissionais da equipe. Constitui competência do agente comunitário de 
saúde dentro da equipe de saúde, EXCETO: 
 
a) Orientar as pessoas de acordo com as instruções da equipe de saúde. 
b) Encaminhar as pessoas ao núcleo de apoio à Saúde de família sempre que 

necessário. 
c) Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir bons 

resultados. 
d) Identificar áreas e situações de risco individual e coletivo. 

 
13. Situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas tem 
maior possibilidade de adoecer ou mesmo morrer. Dentre essas situações, qual a 
alternativa que NÃO compete diretamente à vigilância do Agente Comunitário de 
Saúde? 
 
a) Gestantes que não fazem o pré-natal. 
b) Pessoas que têm o peso acima da média e possuem estilo de vida sedentário. 
c) Uso incorreto de veneno na lavoura. 
d) Uso inadequado pelas pessoas dos medicamentos prescritos. 

 
14. A equipe de saúde da família é formada por profissionais diferentes, pessoas 
com histórias, formações, saberes e práticas diferentes. Essas pessoas se 
encontram para produzir o cuidado de uma população e para isso precisam 
aprender a ser equipe. São ações comuns a todos os membros da equipe, EXCETO: 
 
a) Realizar visita domiciliar. 
b) Orientar sobre os cuidados com a saúde bucal. 
c) Realizar planejamento e avaliação. 
d) Realizar o cadastramento das famílias. 

 
15. Todas as informações que o agente comunitário conseguir da comunidade 
ajudará na organização do seu trabalho. Estas informações são anotadas em fichas 
próprias que irão compor o Sistema de Informação da Atenção Básica. Sobre a 
utilização destes instrumentos NÃO é correto afirmar: 
 
a) Cada família deve ter um formulário preenchido independentemente do número de 

pessoas da casa e a ficha de cadastramento deve permanecer com o agente 
comunitário de saúde que a levará na unidade de saúde para organizar as 
informações junto com a equipe e planejar o seu trabalho. 

b) A Ficha A deve ser preenchida corretamente com caneta azul ou preta, pois constitui o 
cadastro da família. 

c) Na Ficha B o agente comunitário cadastra e acompanha mensalmente o estado de 
saúde das gestantes. 

d) O agente comunitário utiliza a Ficha C para acompanhar todas as crianças menores 
de cinco anos de sua microárea, constituída de dois modelos, um para o sexo 
masculino e um para o sexo feminino.  
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16. A febre amarela é uma doença infecciosa não contagiosa que se mantém 
endêmica nas florestas tropicais das Américas e África. Com relação a esta doença 
assinale a resposta CORRETA. 
 
a) É uma doença de curta duração, cuja pessoa infectada aparece com a coloração 

amarelada na pele e nos olhos e tem como agente etiológico o Aedes Aegypti. 
b) O homem susceptível é infectado ao penetrar na mata e ser picado acidentalmente 

pelo mosquito infectado e passa a fazer parte do ciclo de transmissão. 
c) O período de incubação da doença vai de 7 a 15 dias após a picada do mosquito 

infectante. 
d) A melhor maneira de evitar a doença é a vacinação; a vacina contra a febre amarela é 

elaborada com vírus morto.  
 

17. Sobre a atenção primária à saúde é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) É caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações de promoção e 

proteção da saúde, prevenção de agravos, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde. 

b) Orienta-se pelos princípios da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, 
da responsabilização, participação social e coordenação do cuidado. 

c) Possibilita uma relação de longa duração entre a equipe de saúde e os usuários e tem 
o foco na doença das pessoas. 

d) O acolhimento é uma das formas de concretizar o princípio da humanização e se 
caracteriza como um modo de agir que dá atenção a todos os que procuram os 
serviços de saúde, com uma postura ética percebendo mesmo as necessidades do 
usuário não ditas.  
 

18. O trabalho do agente comunitário de saúde tem como principal objetivo 
contribuir para a qualidade da saúde das pessoas e da comunidade. Para que ele 
possa realizar um bom trabalho é necessário, EXCETO: 
 
a) Ser ativo e ter iniciativa; 
b) Conhecer o território; 
c) Gostar de ensinar as técnicas para manter a saúde independente da cultura da 

comunidade; 
d) Agir com respeito e ética perante os usuários e os demais profissionais de saúde. 

 
19. O desenvolvimento de atividades educativas faz parte do processo de trabalho 
de todos os membros da equipe de saúde. Para o desenvolvimento dessas 
atividades NÃO é recomendado: 
 
a) Espalhar a notícia para o maior número de pessoas elaborando cartazes, falando em 

reuniões frequentadas pela comunidade. 
b) Preparar bem o tema e falar com clareza expondo todo o conteúdo sobre o assunto e 

só deixar falar as pessoas preparadas no assunto. 
c) Identificar os conhecimentos, crenças e valores do grupo, estimulando a reflexão 

sobre eles. 
d) Utilizar recursos didáticos disponíveis como cartazes, recursos audiovisuais, bonecos, 

etc.  
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20. Para o agente comunitário de saúde o acompanhamento da criança é uma etapa 
fundamental e prioritária do seu trabalho. São ações desenvolvidas pelo agente 
comunitário no acompanhamento da criança: 
 
a) O incentivo ao aleitamento materno é uma das estratégias mais eficazes nas ações do 

ACS para redução de adoecimento e morte infantil com impacto grande na saúde 
integral da criança. 

b) O acompanhamento da criança ocorre de zero a 15 anos de idade.  
c) O objetivo do acompanhamento da criança é compreender o processo de saúde e 

doença, atentando para as situações crônicas. 
d) O agente comunitário deve estar atento aos casos de diabetes, hanseníase e 

tuberculose.  
 
 

PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Organiza o Natal 
Carlos Drummond 

 
Alguém observou que cada vez mais o ano se compõe de 10 meses; 

imperfeitamente embora, o resto é Natal. É possível que, com o tempo, essa divisão se 
inverta: 10 meses de Natal e 2 meses de ano vulgarmente dito. E não parece absurdo 
imaginar que, pelo desenvolvimento da linha, e pela melhoria do homem, o ano inteiro se 
converta em Natal, abolindo-se a era civil, com suas obrigações enfadonhas ou malignas. 
Será bom. 

Então nos amaremos e nos desejaremos felicidades ininterruptamente, de manhã à 
noite, de uma rua a outra, de continente a continente, de cortina de ferro à cortina de 
nylon – sem cortinas. Governo e oposição, neutros, super e subdesenvolvidos, marcianos, 
bichos, plantas entrarão em regime de fraternidade. Os objetos se impregnarão de 
espírito natalino, e veremos o desenho animado, reino da crueldade, transposto para o 
reino do amor: a máquina de lavar roupa abraçada ao flamboyant, núpcias da flauta e do 
ovo, a betoneira com o sagui ou com o vestido de baile. E o suprarrealismo, justificado 
espiritualmente, será uma chave para o mundo. 

Completado o ciclo histórico, os bens serão repartidos por si mesmos entre nossos 
irmãos, isto é, com todos os viventes e elementos da terra, água, ar e alma. Não haverá 
mais cartas de cobrança, de descompostura nem de suicídio. O correio só transportará 
correspondência gentil, de preferência postais de Chagall, em que noivos e burrinhos 
circulam na atmosfera, pastando flores; toda pintura, inclusive o borrão, estará a serviço 
do entendimento afetuoso. A crítica de arte se dissolverá jovialmente, a menos que prefira 
tomar a forma de um sininho cristalino, a badalar sem erudição nem pretensão, 
celebrando o Advento. 

A poesia escrita se identificará com o perfume das moitas antes do amanhecer, 
despojando-se do uso do som. Para que livros? perguntará um anjo e, sorrindo, mostrará 
a terra impressa com as tintas do sol e das galáxias, aberta à maneira de um livro. 

A música permanecerá a mesma, tal qual Palestrina e Mozart a deixaram; 
equívocos e divertimentos musicais serão arquivados, sem humilhação para ninguém. 

Com economia para os povos desaparecerão suavemente classes armadas e 
semiarmadas, repartições arrecadadoras, polícia e fiscais de toda espécie. Uma palavra 
será descoberta no dicionário: paz. 

O trabalho deixará de ser imposição para constituir o sentido natural da vida, sob a 
jurisdição desses incansáveis trabalhadores, que são os lírios do campo. Salário de cada 
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um: a alegria que tiver merecido. Nem juntas de conciliação nem tribunais de justiça, pois 
tudo estará conciliado na ordem do amor. 

Todo mundo se rirá do dinheiro e das arcas que o guardavam, e que passarão a 
depósito de doces, para visitas. Haverá dois jardins para cada habitante, um exterior, 
outro interior, comunicando-se por um atalho invisível. 

A morte não será procurada nem esquivada, e o homem compreenderá a 
existência da noite, como já compreendera a da manhã. 

O mundo será administrado exclusivamente pelas crianças, e elas farão o que bem 
entenderem das restantes instituições caducas, a Universidade inclusive. 
E será Natal para sempre. 
 

21. “Os homens se impregnarão de espírito natalino.” A palavra destacada foi utilizada 
com o sentido de: 
 

a) Destituirão; 
b) Assimilarão; 
c) Excluirão; 
d) Interromperão. 
 

22. “(...) com suas obrigações enfadonhas ou malignas.” Quando o autor usou a palavra 
enfadonho, ele quis dizer o mesmo que: 
 

a) Mal cheiroso; 
b) Inexplicável; 
c) Maçante; 
d) Incapacitável. 

 

23. O ano se compõe de dez meses e o resto é Natal. O autor considera IMPERFEITA 
essa composição porque: 
 

a) O ano inteiro deveria se converter em Natal; 
b) O ano deveria ter dois meses e o restante ser Natal; 
c) Apenas um ano do mês deveria ser Natal; 
d) Natal se resumiria somente em um dia. 

 

24. O Natal deveria ATINGIR mais tempo, para o autor: 
 

a) Porque amaremos e nos desejaremos ininterruptamente; 
b) Porque desligaremos mais da vida sedentária; 
c) Porque seremos mais presenteados e honrados; 
d) Porque as cidades ficariam mais tempo bonitas e enfeitadas. 
 

25. O autor aborda com crítica alguns aspectos do mundo atual. Relacione as 
colunas, de acordo com o texto, e depois marque a alternativa sequencialmente 
CORRETA. 
 

I. Crítica de arte  (  ) caduca 
II. Música    (  ) equivocada 
III. Universidade  (  ) pretensiosa 
 

a) III, II, I; 
b) II, I, III; 
c) I, II, III; 
d) I, III, II. 
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26. A citação de uma máquina de lavar louça e um flamboyant, uma betoneira e um 
sagui SUGEREM: 
 
a) A tecnologia prejudicando a natureza; 
b) O progresso e a natureza vivendo em harmonia; 
c) A natureza sendo massacrada pelo progresso; 
d) O progresso se mostrando muito mais importante que a natureza. 
 
27. Por que o desaparecimento das classes armadas e semiarmadas 
REPRESENTARÁ uma economia para os povos? 
 
a) Devido ao alto custo na fabricação de armamento bélico; 
b) Devido aos gastos exorbitantes pelos prejuízos causados pela guerra; 
c) Devido às pessoas consumirem menos no período em referência; 
d) Devido às grandes construções de shoppings para fins de consumo. 

 
28. “O homem compreenderá a existência da noite, como já compreendera a da manhã.” 
O sentido conotativo dessa frase ENFATIZA: 
 
a) O reconhecimento dos momentos mágicos do natal; 
b) O entendimento dos momentos difíceis e bons da vida; 
c) O entendimento da morte, assim como ele entende o despontar da vida; 
d) O homem perderá seu medo da escuridão assim como ele não tem medo do dia. 

 
29. A imposição do trabalho foi utilizada para se REFERIR ao mesmo: 
 
a) Como algo que não está no controle do homem; 
b) Como algo que é necessário para a sobrevivência do homem; 
c) Como algo que está fora do controle do homem; 
d) Como algo importante para o progresso da humanidade. 

 
30. A consequência tratada no texto de o mundo ser administrado exclusivamente 
por crianças, segundo o texto: 
 
a) Será um mundo imaturo sem pensar nos perigos; 
b) Será administrado por pessoas de sentimentos puros e simples; 
c) Será um mundo sem lei; 
d) Será um mundo fora da realidade, sem nexo.  
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A tirinha abaixo se refere às questões 31 e 32: 
 

 
 
31.  A palavra “QUE” nas duas primeiras ocorrências no primeiro quadrinho SÃO, 
respectivamente: 
 
a) Conjunção integrante e pronome relativo;  
b) Duas conjunções subordinativas;  
c) Dois pronomes relativos;  
d) Duas conjunções coordenativas.  
 
32. No segundo quadrinho: 
 
a) Há um verbo na forma nominal no gerúndio; 
b) Há somente verbos no pretérito perfeito;  
c) Há um verbo no pretérito imperfeito;  
d) O verbo “sejam” está no modo imperativo. 

 
33. “Todos aspiram a um futuro promissor”. A oração abaixo que possui o verbo 
com a mesma regência do destacado é: 
 

a) Antigamente os médicos usavam ventosas para aspirar o sangue. 
b) Aspirava a água com uma bomba ultramoderna. 
c) Aspirava um ar puro naquele lugar. 
d) Aspirava ser um artista.  

 

34. Aponte a alternativa em que TODAS as palavras estão grafadas 
CORRETAMENTE: 
 

a) exceção – excesso – espontâneo – espectador; 
b) exeção – excesso – espontâneo – espectador; 
c) exceção – excesso – espontâneo – expectador; 
d) exeção – exeço – espontâneo – expectador. 

 

35. “[...] a moda é do “trash”, mas a gente tem que, mesmo assim, ter cuidado para não 
estragar o estragado.” A conjunção destacada pode ser trocada sem prejuízo de 
sentido por todas as apresentadas abaixo, EXCETO: 
 

a) todavia; 
b) no entanto;  
c) portanto; 
d) entretanto.  
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36. Observe o anúncio abaixo: 
 

 
 

O emprego da crase também deve ocorrer obrigatoriamente em: 
 
a) Ela chegou a tempo do jogo. 
b) Ele foi favorável a cena final. 
c) Ela gostava de andar a cavalo. 
d) Ele estava a ver navios.  
 

O meu olhar  
 

O meu olhar é nítido como um girassol. 
Tenho o costume de andar pelas estradas 
Olhando para direita e para a esquerda, 
E de vez em quando olhando para trás... 

E o que vejo a cada momento 
É aquilo que nunca antes eu tinha visto, 

E eu sei dar por isso muito bem... 
Sei ter o pasmo essencial 

Que tem uma criança se, ao nascer, 
Reparasse que nascera deveras... 
Sinto-me nascido a cada momento 
Para a eterna novidade do Mundo... 

(Fernando Pessoa) 
 
37. O significado de NÍTIDO que melhor se aplica ao texto é: 
 
a) Fulgente;  
b) Límpido;  
c) Inteligibilidade; 
d) Brilhante.  

 
38. O poeta compara o seu olhar ao girassol. Qual característica do girassol que 
MELHOR apresenta semelhança ao olhar do poeta? 
 
a) Beleza;  
b) Cor;  
c) Tamanho;  
d) Mobilidade.  
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39.  “E o que vejo a cada momento 
 É aquilo que nunca antes eu tinha visto,” 

 
Esses versos sugerem: 
 
a) Procura; 
b) Descoberta; 
c) Tempo;  
d) Negação.  
 
40. “Sei ter o pasmo essencial”. Com esse verso o poeta sugere: 
 
a) Cada descoberta de algo fundamental lhe causa admiração. 
b) Somente as coisas que todos consideram importantes lhe causam assombro. 
c) Sabe identificar aquilo que lhe causa muito prazer. 
d) Só encontra decepções em suas descobertas. 
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FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato 
ao final da prova. 

 
FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO) 

 
 

1  A  B  C  D        21  A  B  C  D 

                         

2  A  B  C  D        22  A  B  C  D 

                         

3  A  B  C  D        23  A  B  C  D 

                         

4  A  B  C  D        24  A  B  C  D 

                         

5  A  B  C  D        25  A  B  C  D 

                         

6  A  B  C  D        26  A  B  C  D 

                         

7  A  B  C  D        27  A  B  C  D 

                         

8  A  B  C  D        28  A  B  C  D 

                         

9  A  B  C  D        29  A  B  C  D 

                         

10  A  B  C  D        30  A  B  C  D 

                         

11  A  B  C  D        31  A  B  C  D 

                         

12  A  B  C  D        32  A  B  C  D 

                         

13  A  B  C  D        33  A  B  C  D 

                         

14  A  B  C  D        34  A  B  C  D 

                         

15  A  B  C  D        35  A  B  C  D 

                         

16  A  B  C  D        36  A  B  C  D 

                         

17  A  B  C  D        37  A  B  C  D 

                         

18  A  B  C  D        38  A  B  C  D 

                         

19  A  B  C  D        39  A  B  C  D 

                         

20  A  B  C  D        40  A  B  C  D 

 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

 


