
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* 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 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * 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: 

 AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 



 

PARTE I – AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 
01 - A Reforma Sanitária Brasileira foi um marco e trouxe 
profundas mudanças na área de saúde. Pretendia a inclusão 
social com amplo acesso da população aos serviços de 
saúde. Qual das Conferências de Saúde serviu de base para 
a Reforma Sanitária? 

A) 2ª Conferência Nacional de Saúde. 
B) 4ª Conferência Nacional de Saúde. 
C) 8ª Conferência Nacional de Saúde. 
D) 10ª Conferência Nacional de Saúde. 
E) 6ª Conferência Nacional de Saúde. 

 
02 - A Lei que determina a participação popular através das 
Conferências de Saúde está representada na seguinte 
alternativa: 

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

 
03 - A Lei Orgânica da Saúde, dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 
qual Artigo desta Lei são colocados os princípios e 
diretrizes do SUS? 

A) 6º 
B) 1º 
C) 9º 
D) 5º  
E) 7º  

 
04 - No Capítulo III, da Lei Orgânica da Saúde, sobre a 
Organização, Direção e Gestão é colocado o seguinte texto, 
em seu artigo 8º: 

A) Os municípios poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde que lhes correspondam. 

B) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma regionalizada 
e hierarquizada em níveis de complexidade 
crescente. 

C) 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. 

D) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de 
integração entre os serviços de saúde e as 
instituições de ensino profissional e superior. 

E) As ações e serviços de saúde voltados para o 
atendimento das populações indígenas, em todo o 
território nacional, coletiva ou individualmente, 
obedecerão ao disposto nesta Lei. 
 

 
 
 

05 - Analise as alternativas a seguir relativas à 
descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
assinale aquela que se encontra incorreta:  

A) Com a descentralização, os gestores não precisarão 
mais levar em consideração as características de seu 
território para definir as ações prioritárias para cada 
realidade local. 

B) A descentralização, com direção única do sistema, 
é uma estratégia para minimizar as desigualdades 
regionais.   

C) A descentralização prevê não apenas a 
transferência, da esfera federal para as demais 
esferas, da responsabilidade de execução das ações, 
mas trata-se também de efetuar a descentralização 
de recursos financeiros e de poder. 

D) Com a descentralização o SUS deve funcionar de 
forma regionalizada e hierarquizada.   

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 

06 - A Constituição Brasileira de 1988, no capítulo referente 
à saúde, apresenta o seguinte texto, em seu Artigo 197: 

A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
B) O regime de previdência privada, de caráter 

complementar e organizado de forma autônoma em 
relação ao regime geral de previdência social, será 
facultativo, baseado na constituição de reservas que 
garantam o benefício contratado, e regulado por lei 
complementar. 

C) São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos 
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por 
pessoa física ou jurídica de direito privado. 

D) A ordem social tem como base o primado do 
trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça 
sociais. 

E) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 
 

07 - A Portaria nº 373, de 27 de fevereiro de 2002, aprova a 
Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS, 
que amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção 
Básica, definida principalmente pela: 

A) Estratégia de Saúde da família 
B) Modernização dos serviços 
C) Municipalização 
D) Ressocialização  
E) Regionalização 

 
08 - A Portaria Nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, divulga 
o Pacto pela Saúde 2006, que está dividido nos seguintes 
componentes: 

A) Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. 
B) Pacto Pela Vida e Pacto em Defesa do SUS. 
C) Apenas Pacto em Defesa do SUS. 
D) Pacto Pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto 

de Gestão. 
E) Apenas Pacto de Gestão. 



 

09 - O Pacto pela Saúde 2006, ainda coloca os seguintes 
objetivos e metas para a redução da mortalidade infantil, 
exceto: 

A) Reduzir a mortalidade neonatal em 5%. 
B) Realizar Plano de Contingência para atenção aos 

pacientes, elaborado e implantado nos municípios 
prioritários. 

C) Reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e 
20% por pneumonia. 

D) Apoiar a elaboração de propostas de intervenção 
para a qualificação da atenção as doenças 
prevalentes. 

E) Criação de comitês de vigilância do óbito em 80% 
dos municípios com população acima de 80.000 
habitantes. 
   

10 - Também de acordo com o Pacto pela Saúde 2006, qual 
é a meta de Eliminação da hanseníase nos municípios 
prioritários? 

A) Menos de 1 caso por 100.000 habitantes. 
B) Menos de 1 caso por 1.000 habitantes. 
C) Menos de 1 caso por 50.000 habitantes. 
D) Menos de 1 caso por 5.000 habitantes. 
E) Menos de 1 caso por 10.000 habitantes. 

 
11 - A Portaria No 204, de 17 de fevereiro de 2016, define a 
Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, 
agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde 
públicos e privados, em todo o território nacional. De 
acordo com esta portaria, qual dos seguintes conceitos está 
correto? 

A) Notificação compulsória negativa: notificação 
compulsória realizada em até 7 (sete) dias, a partir 
do conhecimento da ocorrência de doença ou 
agravo. 

B) Notificação compulsória imediata: doença ou morte 
de animal ou de grupo de animais que possa 
apresentar riscos à saúde pública. 

C) Vigilância sentinela: modelo de vigilância realizada 
a partir de estabelecimento de saúde estratégico 
para a vigilância de morbidade, mortalidade ou 
agentes etiológicos de interesse para a saúde 
pública, com participação facultativa, segundo 
norma técnica específica estabelecida pela 
Secretaria de Vigilância em Saúde. 

D) Doença: notificação compulsória realizada em até 
24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento 
da ocorrência do evento. 

E) Epizootia: enfermidade ou estado clínico, 
independente de origem ou fonte, que represente ou 
possa representar um dano significativo para os 
seres humanos. 
 

12 - A Portaria No 204, de 17 de fevereiro de 2016, ainda, 
define doenças de notificação compulsória, onde algumas 
estão listadas a seguir, exceto: 

A) Coqueluche 
B) Botulismo 
C) Talassemia  
D) Difteria  
E) Lassa   

 

13 - Também de acordo com a Portaria No 204, de 17 de 
fevereiro de 2016, em seu Artigo 8º, fica estabelecido que: 

A) As autoridades de saúde garantirão o sigilo das 
informações pessoais integrantes da notificação 
compulsória que estejam sob sua responsabilidade. 

B) A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios divulgarão, em endereço 
eletrônico oficial, o número de telefone, fax, endereço 
de e-mail institucional ou formulário para notificação 
compulsória. 

C) A relação das epizootias e suas diretrizes de notificação 
constarão em ato específico do Ministro de Estado da 
Saúde. 

D) As autoridades de saúde garantirão a divulgação 
atualizada dos dados públicos da notificação 
compulsória para profissionais de saúde, órgãos de 
controle social e população em geral. 

E) A notificação compulsória será realizada diante da 
suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de 
acordo com o estabelecido no anexo, observando-se, 
também, as normas técnicas estabelecidas pela 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde. 
 

14 - Dentre as doenças que precisam de notificação imediata, 
qual das listadas a seguir precisa ser notificada às 3 esferas de 
governo, de acordo com a Portaria No 204, de 17 de fevereiro de 
2016? 

A) Doença de Creutzfeldt-Jakob 
B) Doença Meningocócica 
C) Rubéola  
D) Doença aguda pelo vírus Zika 
E) Febre Tifoide 

 
15 - Baseando-se na Epidemiologia analise a definição seguinte 
e assinale nas alternativas a que ela se refere: “São todos aqueles 
que estiveram em contato com um reservatório ou com ambiente 
contaminado, de forma a ter oportunidade de adquirir o agente 
etiológico de uma doença”: 

A) Comunicante 
B) Infestação 
C) Caso controle 
D) Determinante 
E) Endemia 

 
16 - Também considerando os termos epidemiológicos, um 
hospedeiro é o mesmo que: 

A) Conjunto de mecanismos do organismo que servem de 
defesa contra a invasão ou multiplicação de agentes 
infecciosos. 

B) Ser vivo que oferece, em condições naturais, 
subsistência ou alojamento a um agente infeccioso. 

C) É um subtipo de resistência, específica, associada à 
presença de anticorpos que possuem ação específica 
sobre o microorganismo responsável por uma doença 
infecciosa ou sobre suas toxinas. 

D) É a medida de fragilidade, a possibilidade adoecimento 
por determinado agente, fator de risco ou conjunto de 
causas. 

E) Conjunto dos indivíduos que adquirem doenças (ou 
determinadas doenças) num dado intervalo de tempo 
em uma determinada população. 



 

17 - Analise os Indicadores de Saúde seguintes e assinale a 
alternativa onde os dois são Demográficos: 

A) Produto Interno Bruto (PIB) per capita / Renda 
média domiciliar per capita. 

B) Taxa de mortalidade na infância / Razão de 
mortalidade materna. 

C) Prevalência de diabete melito / Prevalência de 
hipertensão arterial. 

D) Gasto federal com saúde como proporção do gasto 
federal total / Despesa familiar autorreferida com 
saúde como proporção da renda familiar. 

E) Proporção de idosos na população / Mortalidade 
proporcional por idade. 
 

18 - Qual o Nível de Atenção em Saúde correto é 
considerado a Porta de Entrada para portadores de Diabetes 
Mellitus? 

A) Atenção Intermediária 
B) Média complexidade 
C) Alta complexidade 
D) Atenção Básica 
E) Atendimento especializado 

 
19 - A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 43 de 
01/09/2015, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), dispõe sobre a prestação de serviços de 
alimentação em eventos de massa. Esta resolução se aplica 
para eventos a partir de quantas pessoas? 

A) 5.000 
B) 10.000 
C) 1.000 
D) 25.000 
E) 2.000 

 
20 - A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 43 de 
01/09/2015, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), coloca em relação às áreas internas e próximas 
às instalações e aos serviços relacionados à manipulação de 
alimentos, o seguinte: 

A) Não devem apresentar acúmulo de objetos em 
desuso e estranhos à atividade de manipulação de 
alimentos. 

B) As estruturas utilizadas para a montagem das 
instalações e dos serviços de alimentação 
relacionados à manipulação de alimentos em 
eventos de massa devem estar em condições 
adequadas de higiene e conservação e permitir fácil 
limpeza. 

C) As superfícies que entram em contato direto com o 
alimento não devem ser de material liso, pode ser 
permeável e frágil, próprio para o uso em 
estabelecimentos da área de alimentos. 

D) O ambiente de manipulação dos alimentos deve ser 
devidamente higienizado, incluindo as superfícies e 
utensílios que entram em contato com os alimentos. 

E) Os equipamentos, os móveis e os utensílios 
utilizados nas instalações e serviços devem estar 
devidamente higienizados, em condições 
adequadas de conservação e ser apropriados para a 
manipulação de alimentos. 

 
 
 

PARTE II – SAÚDE PÚBLICA 
 
21 - Baseado na História das Políticas Públicas de Saúde 
analise as alternativas a seguir e assinale a que se refere a 
uma doença que não tinha importância epidemiológica no 
início do Século XX: 

A) Varíola 
B) Malária 
C) Febre amarela 
D) Peste    
E) Botulismo  

 
22 - Em qual estado brasileiro foi iniciada a Política Pública 
de Saúde Campanhista, coordenada pelo sanitarista 
Oswaldo Cruz, no início do Século XX? 

A) Rio de Janeiro 
B) Bahia 
C) Amazonas 
D) Paraíba 
E) Ceará    

 
23 - A Lei Eloi Chaves foi um marco social no Brasil. Qual 
das alternativas representa o que foi instituído por essa lei? 

A) Diretrizes do Sistema Único de Saúde 
B) Criação do Sistema Único de Saúde (SUS) 
C) Descentralização do Sistema Único de Saúde 
D) Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP’s) 
E) Conselhos de saúde 

 
24 - Estão instituídos no Artigo 3º da Constituição Federal 
de 1988, os objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil, que são, exceto: 

A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
B) Promover o pluralismo político 
C) Garantir o desenvolvimento nacional; 
D) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; 
E) Promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 
 

25 - Qual dos Artigos referentes à Saúde, da Constituição 
Federal de 1988 define que, as ações e serviços públicos de 
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único e apresenta, ainda, as suas 
diretrizes? 

A) Artigo 196 
B) Artigo 197 
C) Artigo 198 
D) Artigo 199 
E) Artigo 200 

 
26 - Os temas, Conferências e Conselhos de Saúde são tratados 
em qual das Leis listadas a seguir? 

A) 8142/90 
B) 8080/90 
C) 2345/99 
D) 4008/12 
E) 8189/88 

 
 
 



 

27 - Baseado na Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, em 
relação à Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
analise as alternativas seguintes e assinale a que se encontra 
incorreta: 

A) Cada ACS deve realizar as ações previstas na Portaria 
Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 e ter uma microárea 
sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 
750 pessoas. 

B) Deve haver o cumprimento da carga horária integral de 
40 horas semanais por toda a equipe de agentes 
comunitários, composta por ACS e enfermeiro 
supervisor. 

C) 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. 

D) É necessário a existência de uma Unidade Básica de 
Saúde, inscrita no sistema de cadastro nacional vigente, 
que passa a ser a UBS de referência para a equipe de 
agentes comunitários de saúde. 

E) Deve haver um enfermeiro para até, no máximo, 20 
ACS e, no mínimo, 12, constituindo, assim, uma equipe 
de agentes comunitários de saúde. 

 
28 - Qual das alternativas a seguir apresenta corretamente o 
conceito de Agravos de Notificação Compulsória?  

A) É o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, responsáveis 
pela vigilância em saúde em cada esfera de gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS); 

B) Situação que pode constituir potencial ameaça à saúde 
pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, de 
causa desconhecida, alteração no padrão 
clínicoepidemiológico das doenças conhecidas, 
considerando o potencial de disseminação, a 
magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência 
e a vulnerabilidade; 

C) Notificação realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a 
partir do conhecimento da ocorrência de saúde pública, 
pelo meio de comunicação mais rápido disponível; 

D) Qualquer dano à integridade física ou mental do 
indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais 
como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, 
abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências 
interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão 
autoprovocada, que quando ocorrerem deverão ser 
informados obrigatoriamente às autoridades sanitárias; 

E) Comunicação semanal realizada pelo responsável pelo 
estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, 
informando que na semana epidemiológica não foi 
identificado nenhuma doença, ou evento de saúde 
pública constante da Lista de Notificação Compulsória. 

 
29 - “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”. A que se refere esse texto? 

A) Disposições gerais da Lei 8142/90. 
B) Objetivos do Sistema Único de Saúde. 
C) Disposição preliminar da Lei 8080/90. 
D) Artigo 3º da Lei 10172/00. 
E) Artigo 5º da Lei 7498/86. 

30 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde, do Sistema 
Único de Saúde – SUS, - NOAS-SUS 01/02 aborda qual dos 
temas listados a seguir? 

A) Criação dos Conselhos de Saúde 
B) Organização das Conferências de Saúde. 
C) Descentralização das ações de Epidemiologia 
D) Municipalização da Estratégia de Saúde da Família. 
E) Elaboração do Plano Diretor de Regionalização 

 
PARTE III - PORTUGUÊS 
 

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

Dê um oi pro Van Gogh 
Depois do Google Street View, chegou a vez do Google 

Museum View – no caso, o Google Art Project, que registrou o 
interior de 17 grandes museus do mundo e disponibilizou para 
quem quiser ver. Dá para andar pelos corredores, analisar de 
perto os melhores quadros e ler as informações sobre as pinturas. 
Uma obra de cada museu pode ser vista em super-master-alta-
resolução, com 7 bilhões de pixels. É melhor do que ver ao vivo! 
(Bem, quase…). 

http://www.googleartproject.com 
(Superinteressante, março 2011, nº 289, p. 89.) 

 

31 - O texto da revista defende a ideia de que ver imagens via 
computador é quase o mesmo que estar no museu. Por quê? 

A) O custo do deslocamento é menor do que o acesso ao 
Google Art. 

B) É possível analisar de perto as obras dos artistas. 
C) Podem ser vistos quadros ao mesmo tempo, em 17 

museus diferentes.  
D) A imagem ao vivo não seria tão clara como numa tela 

de computador. 
E) É possível conversar com os artistas, através do sistema 

digital. 
 

32 - Conhecendo o suporte por onde a matéria foi publicada e a 
linguagem usada, podemos supor que seu autor buscava um 
público preferencialmente: 

A) jovem e com conhecimento digital  
B) crítico de arte e estudante de informática 
C) crítico de arte e poliglota 
D) jovem e artista 
E) artista e poliglota 

 

33 - Leia o fragmento seguinte: 
“A preocupação das pessoas sobre a privacidade na internet 

é praticamente nenhuma. Analisamos mais de 78 mil perfis do 
Facebook e todos têm acesso completamente público”, disse 
hoje à agência Lusa Francisco Rente, do Centro de Investigação 
em Sistemas (CISUC) da Faculdade de Ciência e Tecnologia 
(FCTUC). 
 [...] 
 Segundo o coordenador do projecto Vigilis, ao 
disponibilizar informação “aparentemente básica”, como a 
morada ou a empresa onde trabalha, um utilizador das redes 
sociais “torna o seu perfil vulnerável a possíveis ataques piratas 
ou a situações maliciosas”. 

DN TV & Media. Disponível em: 
<http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=1748446

&seccao=Media>. Acesso em: 04 mar. 2016. 
 Na frase “como a morada ou a empresa onde 
trabalha”, do terceiro parágrafo do texto, o pronome relativo 
ONDE retoma: 
 



 

A) a expressão “o coordenador do projeto vigilis” 
B) as palavras “redes sociais” 
C) os substantivos “morada” e “empresa” 
D) os termos “informação ‘aparentemente básica’” 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
34 - No primeiro quadrinho é possível identificar, além da 
oração principal, uma oração subordinada: 

A) substantiva completiva nominal 
B) substantiva objetiva direta 
C) substantiva objetiva indireta 
D) adjetiva explicativa  
E) adverbial causal 

 
35 - Assinale a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
empregado de forma incorreta. 

A) A professora ficou meio aborrecida com o resultado 
das avaliações. 

B) Não houve discordância entre os debatedores: suas 
ideias eram afins.  

C) Sinto muito, mas não estou a par da programação da 
TV hoje. 

D) Campinas fica acerca de uma hora de automóvel da 
capital. 

E) Seria legal acordar com música em vez de um 
alarme. 

 
As questões 36 e 37 referem-se a tira seguinte: 

 
(Bill Watterson) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 - Das afirmações seguintes: 
I. Na tira, Calvin explica suas ideias à mãe e tenta persuadi-
la, porque tem um objetivo maior, revelado no último 
quadrinho. 
II. Através da resposta da mãe de Calvin, é possível dizer 
que ele conseguiu convencê-la. 
III. No último quadrinho, Calvin faz uma proposta à mãe e 
utiliza uma construção semelhante à do quadrinho anterior. 

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

 
37 - No trecho “Se eu mirar direito, entro direto na calça 
enquanto eu coloco minha camiseta”, é possível afirmar que 
as conjunções destacadas exprimem, respectivamente: 

A) finalidade e tempo 
B) comparação e condição 
C) tempo e finalidade 
D) tempo e condição 
E) condição e tempo 

 
As questões 38 e 39 referem-se ao anúncio a seguir: 
 
 ELES BLÁ, BLÁ, BLÁ E NÓS GLUB, GLUB, 
GLUB. 
  CHEGA DE ENCHENTE 
 ALMAP/BBDO 

(http://quasepublicitarios.wordpress.com/2010/10/15/ 
alguns-titulos-de-cassio-zanatta/) 

 
38 - Qual é o processo de formação das palavras BLÁ e 
GLUB, no enunciado principal do anúncio? 

A) parassíntese 
B) onomatopeia 
C) derivação prefixal e sufixal 
D) composição por justaposição 
E) composição por aglutinação 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
39 - Das afirmações seguintes: 
I. O sentido da expressão BLÁ, BLÁ, BLÁ no contexto do 
anúncio é de discurso que não diz nada de útil ou não revela 
compromisso. 
II. O termo NÓS se refere a população em geral, incluindo-
se nela o anunciante. 
III. O sentido da expressão “glub, glub, glub” no contexto 
do anúncio é o de alguém afundando na água, tentando 
respirar. 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Todos os itens estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
40 - Identifique a alternativa cujo emprego da crase está 
incorreto. 

A) A modelo se veste à Saint Laurent. 
B) O acesso àqueles sites já está liberado. 
C) De segunda a sexta-feira, às 14h, temos treino na 

escola. 
D) À meu ver, ela está certa. 
E) Vamos à academia todas as quintas, à noite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


