
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* 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 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: 

 BIOMÉDICO 



 

PARTE I - BIOMÉDICO 
 
01 - Assinale a alternativa correta. Resolução de Diretoria 
Colegiada da ANVISA – 302/2005, que Dispõe sobre 
Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios 
Clínicos, nos fala em seus processos operacionais na fase 
analítica: 

A) O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial 
devem disponibilizar por escrito, uma relação que 
identifique os exames realizados no local, em outras 
unidades do próprio laboratório e os que são 
terceirizados. 

B) O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial 
devem disponibilizar ao paciente ou responsável, 
instruções escritas e ou verbais, em linguagem acessível, 
orientando sobre o preparo e coleta de amostras tendo 
como objetivo o entendimento do paciente. 

C) O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial 
devem solicitar ao paciente documento que comprove a 
sua identificação para o cadastro. 

D) Para pacientes em atendimento de urgência ou 
submetidos a regime de internação, a comprovação dos 
dados de identificação também poderá ser obtida no 
prontuário médico. 

E) Os critérios de aceitação e rejeição de amostras, assim 
como a realização de exames em amostras com 
restrições devem estar definidos em instruções escritas. 

 
02 - Assinale a alternativa correta. De acordo com a RDC – 
302/2005, Os serviços que realizam testes laboratoriais para 
detecção de anticorpos anti-HIV devem seguir, o disposto neste 
Regulamento Técnico, além do disposto na Portaria: 

A) MS nº. 55 de 28 de janeiro de 2003 e na Portaria SVS 
nº. 36 de 28 de julho de 2005 

B) MS nº. 56 de 28 de janeiro de 2003 e na Portaria SVS 
nº. 34 de 28 de julho de 2006 

C) MS nº. 57 de 28 de janeiro de 2003 e na Portaria SVS 
nº. 34 de 28 de julho de 2007 

D) MS nº. 59 de 28 de janeiro de 2003 e na Portaria SVS 
nº. 34 de 28 de julho de 2005 

E) MS nº. 58 de 28 de janeiro de 2003 e na Portaria SVS 
nº. 34 de 28 de julho de 2003 

 
03 - Assinale a alternativa correta. o Decreto no 49.974-A, de 21 
de janeiro de 1961, e na Portaria no 2.325, de 08 de dezembro de 
2003, tratam de (a); 

A) Esterilização de materiais 
B) Desinfecção de ambientes 
C) Descarte de resíduos  
D) Biossegurança  
E) Doença de notificação compulsória 

 
04 - Assinale a alternativa correta. As amostras reagentes ou 
inconclusivas no segundo imunoensaio e negativas ou 
indeterminadas nos testes de Imunofluorescência Indireta ou de 
Imunoblot, deverão ser submetidas ao teste Western blot (etapa 
III). Etapa III - Confirmação Sorológica pelo Teste Western blot 
(WB) Para interpretação do teste Western blot, deverão ser 
observados os seguintes critérios:  
I. Amostra não-reagente: ausência de bandas  

II. Amostra reagente: presença de, no mínimo, 1 (UMA) banda 
dentre as: gp 160/120; gp 41; p24.  

III. Amostra indeterminada: qualquer outro padrão de bandas 
diferente dos descritos anteriormente. 

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

 
05 - Assinale a alternativa correta. De acordo com o 
Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios 
Clínicos em sua fase analítica, podemos falar: 

I- A execução dos Testes Laboratoriais Remotos – TLR 
(Point-of-care) e de testes rápidos, não precisa estar 
vinculada a um laboratório clínico, desde que realizado 
em posto de coleta ou serviço de saúde pública 
ambulatorial ou hospitalar. 

II- O Responsável Técnico pelo laboratório clínico é 
responsável por todos os TLR realizados dentro da 
instituição, ou em qualquer local, incluindo, entre outros, 
atendimentos em hospital-dia, domicílios e coleta 
laboratorial em unidade móvel. 

III- A relação dos TLR que o laboratório clínico executa, não 
precisa estar disponível para a autoridade sanitária, porem 
necessita sim para o corpo clínico da unidade local. 

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 I e III estão corretas. 

 
06 - Assinale a alternativa correta. Os protozoários estão 
divididos em protozoários de vida livre e protozoários 
parasitos. Responda com base nas afirmativas: 

I- os protozoários de vida livre, que formam colônias, 
podem apresentar natação livre, ser sésseis12 ou ter 
elementos de ambas as categorias; 

II- os protozoários parasitos vivem sobre (ectoparasitos) ou 
no ambiente interno (endoparasitos) de algumas plantas e 
animais. Nesse último caso, não podem parasitar outros 
protozoários, somente o homem. 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II esta correta 
C) As afirmativas I e II estão corretas e a II 

complementa a I 
D) As afirmativas I e II estão corretas e a II não 

complementa a I 
E) Ambas as afirmativas estão incorretas  

 
07 - Assinale a alternativa correta. O sub-reino Protozoa é 
dividido em quantos filos e quantos tem interesse médico? 

A) 3 filos e 2 tem interesse médico  
B) 5 filos e 3 tem interesse médico  
C) 7 filos e 4 tem interesse médico  
D) 8 filos e 3 tem interesse médico  
E) 9 filos e 4 tem interesse médico  

 
08 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas 
abaixo. Podemos falar sobre o filo Microspora: 

I- Dentre os protozoários patogênicos que o filo agrupa, 
sabe-se que são capazes de produzir esporos unicelulares 
não contendo a forma infectante endoplasmástica em seu 
interior.  



 

II- Esse filo recentemente deixou de apresentar interesse 
médico, a partir da descoberta de que seus integrantes não 
podem parasitar o homem.  

I- Embora na maioria dos compêndios esse filo esteja 
classificado como protozoário, atualmente o grupo é 
enquadrado na classe dos fungos. O filo Microspora não 
será abordado neste capítulo. 

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

 
09 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar sobre o 
filo Apicomplexa: 

I- São esporozoários e todos os membros do filo são 
parasitos obrigatórios,  

II- Todos os membros deste filo apresentam alguma 
deficiência metabólica e, por isso, dependem de um 
hospedeiro para sobreviver. 

A) Somente a afirmativa II esta correta 
B) As afirmativas I e II estão corretas e a II justifica a I 
C) As afirmativas I e II estão corretas e a II não 

justifica a I 
D) Somente a afirmativa I está correta 
E) Ambas as afirmativas estão incorretas  

 
10 - Assinale a alternativa correta. Quais gêneros de 
protozoários pertencem a ordem Eucoccidiida? 

A) Acanthamoeba  
B) Sarcocystis 
C) Hartmannella 
D) Naegleria 
E) Vahlkampfia 

 
11 - Assinale a alternativa correta. Dentre os protozoários 
do filo Ciliophora, a única espécie que pode vir a parasitar 
o homem é o gênero: 

A) Balantidium 
B) Isospora 
C) Toxoplasma  
D) Cryptosporidim 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
12 - Assinale a alternativa correta. 

I- Os gêneros Trypanosoma, Leishmania e Endotrypanum 
são representados por organismos heteróxenos, parasitos 
de vertebrados; em sua maioria, são transmitidos por 
vetores hematófagos: artrópodes ou sanguessugas. 

II- Os gêneros Leptomonas, Herpetomonas, Crithidia e 
Blastocrithidia são representados por organismos 
monoxênicos, descritos originalmente como parasitos de 
insetos e outros invertebrados. 

III- O gênero Phytomonas, como os três primeiros, é 
representado por organismos heteróxenos, porém são 
parasitos de plantas, são transmitidos por vetores 
hematófagos. 

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. 

 

13 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar sobre as 
células LE: 

I- As células LE podem se formar “in vitro” mediante a 
quebra da membrana dos leucócitos facilitando a entrada 
do auto-anticorpo, também chamado fator anti-núcleo 
(FAN), para dentro dos mesmos, o qual irá despolimerizar 
o material nuclear, formando uma massa amorfa que se 
cora pelo Leishman em rosa claro.  

II- Essa massa, denominada LE, será fagocitada por um 
leucócito íntegro, especialmente neutrófilos e monócitos, 
na presença do complemento. As células que englobam a 
massa LE, cujo núcleo se encontra rechaçado para 
periferia, denomina-se célula LE. 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II esta correta 
C) As afirmativas I e II estão corretas e a II 

complementa a I 
D) As afirmativas I e II estão corretas e a II não 

complementa a I 
E) Ambas as afirmativas estão incorretas  

 
14 - Assinale a alternativa correta.  Embora baixos níveis de 
D-dímero possam ser detectados na circulação de 
indivíduos saudáveis, seus níveis aumentam 
significativamente nos pacientes com: 

I- Trombose venosa profunda, embolia pulmonar, 
coagulação intravascular disseminada,  

II- Infarto do miocárdio, câncer, complicações da gravidez, 
sepse 

III- Lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, lúpus 
dermatológico 

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 III estão corretas. 
E) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

 
15 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar sobre o D-
dímero: 

A) Apresenta uma meia-vida de aproximadamente 2 
horas, sendo excretado por via urinária. 

B) Apresenta uma meia-vida de aproximadamente 4 
horas, sendo excretado por via biliar. 

C) Apresenta uma meia-vida de aproximadamente 8 
horas, sendo excretado por via urinária. 

D) Apresenta uma meia-vida de aproximadamente 16 
horas, sendo excretado por via biliar. 

E) Apresenta uma meia-vida de aproximadamente 24 
horas, sendo excretado por via urinária. 

 
16 - Assinale a alternativa correta. A análise da morfologia 
dos leucócitos faz parte do leucograma e também do 
hemograma. Podem ser observadas alterações tanto no 
núcleo como no citoplasma. A observação dessas alterações 
constitui num importante dado para a avaliação do quadro 
clínico do paciente. Qual das citadas podemos classificadas 
em hereditárias? 

A) Alder- Reilly 
B) Granulações tóxicas 
C) Corpúsculos de Dohle 
D) Hipersegmentação nuclear 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 



 

17 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar sobre a 
anomalia de Anomalia de May-Hegglin: 

I- Herança autossômica dominante. Os neutrófilos apresentam 
inclusões basofílicas citoplasmáticas semelhantes aos 
corpúsculos de Döhle associado a leucopenia e a presença de 
plaquetas gigantes.  

II- Essas inclusões correspondem a condensações anormais de 
ácido ribonucleico (RNA). A maioria das pessoas afetadas 
não possui anomalia clínica, apresentando às vezes epsódios 
hemorrágicos por plaquetopenias ocasionais. 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II esta correta 
C) As afirmativas I e II estão corretas e a II não explica a I 
D) As afirmativas I e II estão corretas e a II explica a I 
E) Ambas as afirmativas estão incorretas  

 
18 - Assinale a alternativa correta. Na Anomalia de Chediak-
Higashi, o paciente pode apresenta o seguinte quadro clinico: 

I- Albinismo parcial da íris, pele e cabelos  
II- Distúrbio hemorrágico leve, com tempo de sangramento 

prolongado 
III- Acentuada redução da resistência a infecções bacterianas 

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, II e III estão corretas. 

 
19 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas: 

I- As alterações morfológicas dos eritrócitos podem ser 
agrupadas segundo as variações de anisocitose, anisocromia, 
poiquilocitose e quanto à presença de inclusões 
eritrocitárias. 

II- Na poiquilocitose, podemos observar hemácias microcíticas 
e macrocíticas  

III- Os únicos eritrócitos que contêm mais hemoglobina que o 
normal em relação ao seu volume são os esferócitos, os quais 
coram uniformemente sem apresentar a região central mais 
clara, sendo portanto mais densamente corados. 

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

 
20 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar sobre as 
Spurr Cells: 

I- Apresentam forma arredondada ou ovaladas, irregulares e 
em pequeno número  

II- Têm membrana com conteúdo lipídico alterado. São 
característicos de uma deficiência adquerida de beta 
lipoproteína (abetalipoproteinemia) 

III- Podem ser observados também nas doenças hepáticas, nas 
anemias hemolíticas, nas queimaduras graves, após 
esplenectomia, nas doenças renais e deficiência enzimática. 

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

 
 
 

21 - Assinale a alternativa correta. A hemostasia pode ser 
definida como o processo que consiste na manutenção do 
sangue no estado fluido, garantindo a permeabilidade da 
rede circulatória e a prevenção da perda de sangue ocorrida 
nas situações de risco da integridade vascular. Para que 
essas funções tenham um bom funcionamento no 
organismo, são necessários dois componentes principais:  

I- Um potente mecanismo pró-coagulante capaz de formar 
tampões hemostáticos nos sítios comprometidos por 
rompimento vascular.  

II- Um sistema regulatório com capacidade de limitar a 
formação de tampões hemostáticos somente para as áreas 
comprometidas. 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II esta correta 
C) As afirmativas I e II estão corretas e a II não 

complementa a I 
D) Ambas as afirmativas estão incorretas  
E) As afirmativas I e II estão corretas e a II 

complementa a I 
 
22 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas. 

I- O LDH é uma enzima presente em elevada quantidade na 
hemácia, nesta ideia podemos falar: 

II- Logo qualquer intensidade de hemólise tem sido 
relacionada a uma baixa considerável na atividade sérica 
da LDH 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II esta correta 
C) As afirmativas I e II estão corretas e a II 

complementa a I 
D) As afirmativas I e II estão corretas e a II não 

complementa a I 
E) Ambas as afirmativas estão incorretas  

 
23 - Assinale a alternativa correta com base nas afirmativas. 

I- A determinação do potássio sérico também é reconhecida 
como um exame cuja hemólise causa forte interferência  

II- Mais de 98% do potássio existente no organismo se 
encontra no interior das células.   

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) Somente a afirmativa II esta correta 
C) As afirmativas I e II estão corretas e a II 

complementa a I 
D) As afirmativas I e II estão corretas e a II não 

complementa a I 
E) Ambas as afirmativas estão incorretas  

 
24 - Assinale a alternativa correta. Em relação a 
microbiologia, podemos falar sobre a preparação e 
distribuição de meios de cultura: 

I. Sempre que for usado o termo "esterilizar por filtração", 
usar o filtro com porosidade de 0,22 micra, recomendado 
para partículas bacterianas. 

II. Sempre que for usado o termo "esterilizar em autoclave", o 
tempo de esterilização é de 120 minutos e a temperatura de 
121ºC. 

III. Quando distribuir o meio antes de autoclavar, os tubos 
precisam estar esterilizados e quando distribuir o meio após 
a autoclavação, os tubos, frascos, placas, pipetas e vidrarias 
ou materiais auxiliares limpos. 
 
 



 

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 I, II e III estão corretas. 
E) Somente a afirmativa I está correta. 

 
25 - Assinale a alternativa correta. Responda com base no 
preparo de distribuição de meios de cultura. 

I- Os meios preparados não comerciais, devem ser pesados 
separadamente em papel manteiga ou papel alumínio e 
adicionados em um único frasco (normalmente em 
béquer), hidratar em pequena quantidade de água até que 
todo o meio fique úmido e só depois deve-se acrescentar 
o restante da água. 

II- Sempre que for necessário levar o meio para fundir, usar 
vidro Pyrex, aquecer sobre a tela de amianto ou similar e 
tripé, no bico de Bunsen. 

A) Somente a afirmativa I está correta 
B) As afirmativas I e II estão corretas e a II não 

complementa a I 
C) Somente a afirmativa II esta correta 
D) As afirmativas I e II estão corretas e a II 

complementa a I 
E) Ambas as afirmativas estão incorretas  

 
26 - Assinale a alternativa correta. De acordo com o 
preconizado pela ANVISA no controle de qualidade do 
laboratório de microbiologia, podemos falar: 

I- Para todos os meios confeccionados, colocar no mínimo 
10% do lote preparado na estufa 35 ± 1°C por 24 horas 
para o controle de esterilizade. 

II- Pode haver mudança de cor do meio, porem não pode 
haver crescimento de qualquer colônia. 

III- Para o controle de crescimento, sempre que possível usar 
cepas ATCC®, que são cepas de referências de origem e 
padrão definido de provas para a sua caracterização.   Se 
não for possível o uso de cepas ATCC®, usar cepas 100% 
positivas para os controles de qualidade de crescimento 
realizados. 

A) Somente as afirmativas I, II 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. 

 
27 - Assinale a alternativa correta. Podemos falar sobre a 
dosagem de proteínas totais. 

I- O soro pode ser utilizado mesmo se obtido com uso de 
anticoagulantes quelantes como o EDTA. 

II- O analito é estável por 30 dias se conservado entre 2 e 8 
ºC 

III- A hemólise (hemoglobina até 130 mg/dL), bilirrubina até 
32 mg/dL e lipemia (triglicérides até 500 mg/dL) não 
produzem interferências significativas. 

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

 
 
 
 

28 - Assinale a alternativa correta. 
I- O método de Blagg, corresponde a centrífugo-flutuação 
II- O hidro e termotropismo, estão presentes no método de 

Baermann-Moraes e de Rugai  
III- O método de kato-katz, ocorrea a concentração de ovos 

através da filtração das fezes em tela metálica ou de náilon  
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 II e III estão corretas. 

 
 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 e 30 referem-se ao poema seguinte: 

 
O Leitor e a Poesia 

 

Poesia 
não é o que o autor nomeia, 
é o que o leitor incendeia. 
  

Não é o que o autor pavoneia, 
é o que o leitor colha à colmeia. 
 

Não é o ouro na veia, 
é o que vem na bateia. 
 

Poesia 
não é o que o autor dá na ceia, 
mas o que o leitor banqueteia. 

(Affonso Romano de Sant´Anna. Melhores 
poemas. 3. Ed. Seleção  

de Donaldo Schuler. São Paulo: Global, 1997. p. 
150) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Em síntese, o eu lírico nega na definição de poesia que ela 
seja aquilo que o poeta pensa ou o que ele pretende 
comunicar.  
II. Segundo o eu lírico, poesia é o que nasce efetivamente 
do contato entre o poema e o leitor. 
III. O poema é construído por meio de paralelismo sintáticos 
e semânticos. 

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

 
30 - No verso: 
 (Poesia) não é o que o autor nomeia 
O vocábulo sublinhado tem a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) complemento nominal 
C) agente da passiva 
D) predicativo do sujeito 
E) objeto indireto 

 
 A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
 
31 - Os termos CARTUM e OBCECADO, na fala do 
desenhista, poderiam ser substituídos, respectivamente, por: 

A) piada e difamado 
B) desenho e vampiresco 
C) arte e obstinado 
D) tirinha e enganado 
E) cartão e apaixonado 

 

As questões 32 e 33 referem-se ao texto seguinte: 
 

 
Para conter a carnificina em andamento, a Polícia 

Militar interveio com um helicóptero – que foi 
simplesmente abatido pelos bandidos. Ao final do conflito, 
o número oficial era de 21 mortos (entre eles 3 PMs). A 
comoção foi amplificada pelo fato de que apenas 15 dias 
antes a cidade havia sido escolhida como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. É como se na cena do filme em que o 
Bope invade o morro de helicóptero, os bandidos, em vez 
de fugir, tivessem derrubado a máquina. A realidade às 
vezes é mais estranha que a ficção. 

A situação das favelas cariocas está muito longe da 
descrita pelo filme. Enquanto na ficção o Bope sobe o 
morro, expulsa os bandidos e deixa um vácuo de poder 
ocupado pelas milícias, no mundo real, o batalhão ainda está 
muito longe de, ao menos, ter livrado as comunidades da 
violência. O Rio está recheado de zonas de tensão, com 
traficantes brigando entre si pelo controle do comércio de 
drogas e enfrentando a concorrência das milícias pelo 
domínio de vastas áreas da cidade. O tráfico não é um ator 
coadjuvante no cotidiano: ele ainda é protagonista das suas 
piores cenas. [...] 

(Maurício Svartman. Superinteressante, nov. 
2010.) 

 
32 - De acordo com o que se conhece da situação social no 
Rio de Janeiro, o que são as “milícias” a que o texto faz 
referência? 

A) São personagens típicos da ficção, presentes no 
filme. 

B) É o exército de outras regiões do país que auxiliava 
o Bope, no passado. 

C) São traficantes disfarçados, que usam carros 
oficiais e têm a imprensa a seu favor. 

D) São soldados da guarda oficial dos altos escalões do 
governo do Estado do Rio de Janeiro. 

E) São grupos de pessoas armadas (militares ou não) 
que disputam com os traficantes o domínio das 
favelas. 

 
33 - Sob a direção de José de Padilha, o filme “Tropa de 
Elite 2” trata da situação de violência e crise social no Rio 
de Janeiro. Em que trecho o texto lido transmite a ideia de 
que uma das soluções para a violência na cidade é atuação 
do Bope (Batalhão de Operações Especiais)? 

A) Quando descreve o número de PMs mortos em 
conflito. 

B) No 2º parágrafo, quando reconhece que ficção e 
realidade se igualam.  

C) No 1º parágrafo, quando relata que um helicóptero 
da PM foi derrubado por bandidos. 

D) No 2º parágrafo, quando afirma que “o batalhão 
ainda está muito longe de [...] ter livrado as 
comunidades da violência”. 

E) Ao sugerir que o Bope deveria usar helicóptero para 
combater traficantes. 



 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

34 - O vocábulo SE no primeiro quadrinho desempenha no 
contexto a função de: 

A) conjunção subordinativa condicional  
B) conjunção subordinativa integrante 
C) substantivo 
D) índice de indeterminação do sujeito 
E) partícula expletiva 

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

A) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
B) Catarina aspirava a uma casa própria. 
C) Esse direito assiste, exclusivamente, os advogados 

de defesa. 
D) Aquelas obras visavam ao bem da população. 
E) As crianças obedeceram ao avô. 

 
36 - Observe o quadrinho a seguir: 

 
A oração “enquanto eu vou ao Banco” classifica-se no 
contexto como: 

A) subordinada adverbial consecutiva 
B) subordinada substantiva subjetiva 
C) subordinada substantiva apositiva 
D) subordinada adjetiva explicativa  
E) subordinada adverbial temporal 

 
 
 
 

37 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados por derivação parassintética.  

A) empalidecer – deslealdade  
B) amanhecer – bruxaria 
C) entreter – amolecer  
D) apedrejar – engordar  
E) indispor – passatempo 

 
38 - Indique a alternativa em que o elemento mórfico 
destacado está classificado incorretamente: 

A) poeira – sufixo  
B) adulta – desinência verbal modo – temporal 
C) olhos – desinência nominal de número  
D) precisam – desinência verbal número – pessoal  
E) espalham – radical  

 
39 - Assinale a alternativa que completa corretamente o 
seguinte período: “Saboreamos um tutu ___ mineira, num 
restaurante aconchegante ___ pouca distância do hotel, mais 
ou menos ___ sete horas”. 

A) à – a – às 
B) à – à – às 
C) a – à – às 
D) a – a – as 
E) à – à – as 

 
40 - Nos versos: 
 “Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida [...]” 
Identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) metonímia  
C) eufemismo 
D) antítese 
E) ironia 

 
 

 


