
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 ENFERMEIRO 



 

PARTE I - ENFERMEIRO 
 
01 - O desenvolvimento profissional da Enfermagem 
demanda uma compreensão do seu processo histórico e 
daqueles que contribuíram para a sua evolução. Um dos 
maiores exemplos mundiais foi Florence Nightingale, que 
teve uma importância fundamental na guerra da Criméia, 
em 1854 e suas anotações serviram de base para a 
enfermagem profissional, com a criação da escola de 
enfermagem no hospital Saint Thomas, em Londres. No 
Brasil, qual foi o marco da evolução do empirismo para o 
conhecimento científico? 

A) Decreto Federal nº 791 de 27 de setembro de 1980, 
que instituiu a primeira Escola de Enfermagem no 
Brasil, implantada no Hospital Nacional de 
Alienados, em São Paulo.  

B) Decreto Federal nº 791 de 27 de setembro de 1820, 
que instituiu a primeira Escola de Enfermagem no 
Brasil, implantada no Hospital Nacional de 
Alienados, em Minas Gerais.  

C) Decreto Federal nº 791 de 27 de setembro de 1890, 
que instituiu a primeira Escola de Enfermagem no 
Brasil, implantada no Hospital Nacional de 
Alienados, no Rio de Janeiro.  

D) Decreto Federal nº 791 de 27 de setembro de 1700, 
que instituiu a primeira Escola de Enfermagem no 
Brasil, implantada no Hospital Nacional de 
Alienados, em Pernambuco.  

E) Decreto Federal nº 791 de 27 de setembro de 1950, 
que instituiu a primeira Escola de Enfermagem no 
Brasil, implantada no Hospital Nacional de 
Alienados, na Bahia.  

 
02 - Qual das seguintes personagens é responsável pela 
Teoria do Cuidado Transcultural, que foi considerada a 
maior contribuição para a Enfermagem? 

A) Wanda de Aguiar Horta 
B) Virgínea Henderson 
C) Imogenes King 
D) Martha Rogers  
E) Madeleine Leininger 

 
03 - A Teoria de Enfermagem de Adaptação de Callista 
Roy, constitui a base para a compreensão do indivíduo 
como sistema capaz de se adaptar. Baseado nessa Teoria, 
qual dos modos adaptativos a seguir está incorreto?  

A) Fisiológico  
B) Função de defesa  
C) Autoconceito 
D) Função de papel 
E) Interdependência  

 
04 - A Lei Orgânica da Saúde, 8.080, de 19 de setembro de 
1990, regulamentou o Sistema Único de Saúde. Qual foi o 
presidente da república responsável por sancionar essa lei?  

A) José Sarney 
B) Fernando Collor de Mello  
C) Fernando Henrique Cardoso 
D) Ernesto Geisel 
E) Dilma Rousseff 

 
 
 

05 - Na Lei 8.080/90 é colocado o seguinte texto: “A saúde 
é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. 
A qual Título pertence esse texto? 

A) Das disposições gerais 
B) Dos serviços privados de assistência à saúde 
C) Dos recursos humanos 
D) Do financiamento 
E) Do Sistema Único de Saúde 

 
06 - A Lei 8.142/90 trata de dois assuntos fundamentais para 
a área de saúde, onde a partir da sua promulgação foi 
realmente viabilizada a municipalização. Nas alternativas 
seguintes assinale os temas dos quais trata essa Lei: 

A) Formação dos Conselhos Municipais de Saúde e 
realização dos Consórcios interestaduais de saúde. 

B) Definição das áreas adscritas da Estratégia de Saúde 
da Família e definição das microáreas do Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde. 

C) Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 
D) Participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde e transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área 
da saúde. 

E) Definição da quantidade de equipes da Estratégia de 
Saúde da Família e do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde. 
 

07 - A Lei 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da Enfermagem e dá outras providências define 
em seu Artigo 9º, o seguinte: 

A) São Técnicos de Enfermagem 
B) São Auxiliares de Enfermagem 
C) São Enfermeiros 
D) São atendentes de Enfermagem 
E) São Parteiras 

 
08 - Também referente à Lei 7.498/86, em seu Artigo 11º 
são colocadas as atividades que cabem privativamente ao 
Enfermeiro. Nas alternativas seguintes são colocadas as 
seguintes, exceto: 

A) Direção do órgão de enfermagem integrante da 
estrutura básica da instituição de saúde, pública e 
privada, e chefia de serviço e de unidade de 
enfermagem. 

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

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

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

E) Participar da programação da assistência de 
enfermagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

09 - O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
que está baseado na Resolução do Conselho federal de 
Enfermagem (COFEN) 311/2007, coloca 6 artigos no 
Capítulo referente aos Princípios Fundamentais, onde o seu 
1º Artigo aborda que: 

A) O Profissional de Enfermagem participa, como 
integrante da sociedade, das ações que visem 
satisfazer às necessidades de saúde da população. 

B) O Profissional de Enfermagem respeita a vida, a 
dignidade e os direitos da pessoa humana, em todo 
o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer 
natureza. 

C) A Enfermagem é uma profissão comprometida com 
a saúde do ser humano e da coletividade. Atua na 
promoção, proteção, recuperação da saúde e 
reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos 
éticos e legais. 

D) O Profissional de Enfermagem exerce suas 
atividades com justiça competência, 
responsabilidade e honestidade. 

E) O Profissional de Enfermagem exerce a profissão 
com autonomia, respeitando os preceitos legais da 
Enfermagem. 

 
10 - O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
311/2007, também aborda, no que se refere às Relações com 
a Pessoa, Família e Coletividade, as seguintes 
responsabilidades e deveres, exceto: 

A) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e 
consequências decorrentes de exames e de outros 
procedimentos, na condição de membro da equipe 
de saúde. 

B) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, 
científica, ética e legal e somente aceitar encargos 
ou atribuições, quando capaz de desempenho 
seguro para si e para outrem. 

C) Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, 
éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e 
coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

D) Prestar assistência de enfermagem sem 
discriminação de qualquer natureza. 

E) Garantir a continuidade da assistência de 
enfermagem em condições que ofereçam 
segurança, mesmo em caso de suspensão das 
atividades profissionais decorrentes de movimentos 
reivindicatórios da categoria. 

 
11 - Ainda baseado no Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, 311/2007, qual dos seguintes representa o 
único Direito, no que se refere a Sigilo Profissional? 

A) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade 
profissional, exceto casos previstos em lei, ordem 
judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa 
envolvida ou de seu representante legal. 

B) Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob 
sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo 
profissional. 

C) Franquear o acesso a informações e documentos 
para pessoas que não estão diretamente envolvidas 
na prestação da assistência, exceto nos casos 
previstos na legislação vigente ou por ordem 
judicial. 

D) Abster-se de revelar informações confidenciais de 
que tenha conhecimento em razão de seu exercício 
profissional a pessoas ou entidades que não estejam 
obrigadas ao sigilo. 

E) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou 
fatos de forma que os envolvidos possam ser 
identificados. 

 
12 - A realização do teste do pezinho, feito na criança logo 
após o seu nascimento, conforme estabelece o Programa 
Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) permite a detecção 
de importantes doenças, logo no início da vida. Em relação 
a esse teste, qual das alternativas a seguir está errada? 

A) O teste deverá ser feito a partir das primeiras 12 
horas de vida da criança, quando já ocorreu uma 
ingestão adequada de proteínas e é possível analisar 
com mais segurança o metabolismo da fenilalanina. 

B) Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito e 
hemoglobinopatias são algumas das enfermidades 
detectadas pelo teste do pezinho.  

C) A fase 3 do PNTN acrescentará a triagem da fibrose 
cística (ou mucoviscidose). 

D) Aceita-se que seja feita a coleta até o 30º dia de vida 
do bebê. 

E) A equipe de saúde, perante resultados alterados, 
deve contatar o serviço de referência estadual de 
triagem neonatal. 

 
13 - Sabendo que os dados antropométricos são 
importantíssimos para crianças, nos primeiros anos de vida, 
qual dos que estão listados a seguir é considerado melhor 
indicador de crescimento, no Brasil, na faixa etária dos 2 
aos 10 anos? 

A) Peso para a idade. 
B) Altura para a idade. 
C) Perímetro cefálico para a idade. 
D) Circunferência abdominal para a idade. 
E) Acuidade visual para a idade. 

 
14 - Qual das seguintes vacinas não é administrada em dose 
única, na Rede Pública de Saúde, atualmente, em situação 
de rotina? 

A) BCG  
B) Tetraviral 
C) Rotavírus humano 
D) Febre amarela 
E) Hepatite A 

 
15 - Foi incluída recentemente, na rotina do Sistema Único 
de Saúde (SUS), a vacina contra o HPV, para meninos. Para 
qual faixa etária, masculina, a vacina está disponível? 

A) 9 a 14 anos 
B) 10 a 15 anos 
C) 15 a 16 anos 
D) 12 a 18 anos 
E) 12 a 13 anos 

 
 
 
 
 
 



 

16 - A Atenção à Saúde da Mulher no Climatério deve ser 
efetiva, principalmente nas unidades básicas, onde a prevenção 
garante a sua melhor qualidade de vida. Uma série de métodos 
contraceptivos pode ser orientada. A eficácia dos métodos de 
barreira está aumentada nesta faixa etária. Dessa forma analise 
as alternativas a seguir e assinale a que não se refere a um 
Método de Barreira: 

A) Preservativo masculino 
B) Camisinha feminina 
C) Dispositivo Intra-Uterino – DIU 
D) Espermicidas 
E) Diafragma 

 

17 - Dentre as Doenças Sexualmente Transmissíveis listadas a 
seguir, qual a que está relacionada erradamente ao seu agente 
etiológico? 

A) Cancro Mole – Klebisiella granulomatis 
B) Sífilis - Treponema pallidum 
C) Linfogranuloma - Chlamydia trachomatis 
D) Condiloma – Papilomavírus Humano 
E) Gonorréia – Neisseria gonorrhoeae 

 

18 - A hanseníase continua sendo um grave problema de saúde 
pública, no Brasil. O país ainda figura como o 2º do mundo em 
número de casos, só atrás da Índia. Analise as alternativas a 
seguir e assinale, qual a característica principal que leva a um 
diagnóstico médico clínico, de hanseníase? 

A) Presença de mancha ou lesão em área úmida do corpo.  
B) Baciloscopia positiva nos casos multibacilares. 
C) Baciloscopia negativa nos casos paucibacilares. 
D) Presença de mancha ou lesão com alteração de 

sensibilidade. 
E) Mãos ou pés em garra. 

 

19 - Nos estados reacionais da hanseníase são prescritos 
tratamentos alternativos, que utilizam como principais 
medicamentos, os seguintes: 

A) Rifampicina e Clofazimina 
B) Dapsona e Ofloxacino  
C) Ofloxacina e Rifampicina 
D) Prednisona e Talidomida 
E) Dapsona e Rifampicina 

 

20 - A Vigilância Epidemiológica deve estar sempre atenta às 
mudanças de comportamento de doenças na população. A 
Portaria No 204, de 17 de fevereiro de 2016, apresenta a seguinte 
definição: “doença ou morte de animal ou de grupo de animais 
que possa apresentar riscos à saúde pública”. De acordo com 
essa portaria, essa definição se refere a qual dos termos a seguir? 

A) Endemia  
B) Agravo 
C) Epizootia 
D) Evento de saúde pública 
E) Pandemia  

 

21 - Ainda na Portaria No 204, de 17 de fevereiro de 2016 é 
colocado que “Violência sexual e tentativa de suicídio” deverão 
ser notificados em até 24 horas à(s) seguinte(s) esfera(s) de 
governo? 

A) Federal 
B) Estadual 
C) Municipal e estadual 
D) Federal e estadual 
E) Municipal 

 

22 - “Moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na 
comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos 
mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa 
permanência, que não possuam suporte social e laços familiares 
e, que viabilizem sua inserção social”. Essa definição se refere a 
qual dos serviços listados a seguir? 

A) Serviços Residenciais Terapêuticos  
B) Programa Melhor em Casa 
C) Centro de Atenção Psicossocial 
D) Hospitais Psiquiátricos 
E) Institutos Sociais de Longa Permanência 

 
23 - De acordo com as atuais Diretrizes para Ressuscitação 
Cardiopulmonar, qual a frequência correta de compressões 
torácicas, a serem aplicadas a uma vítima adulta, de Parada 
Cardiorrespiratória? 

A) Até 100/minuto. 
B) 70 a 80/minuto. 
C) 100 a 120/minuto. 
D) 30 /minuto 
E) 60/minuto. 

 
24 - Qual dos medicamentos listados a seguir, os prestadores de 
primeiros socorros podem orientar à vítima a usar, no caso de 
desconforto torácico, enquanto aguardam o Serviço de 
Atendimento de Urgência? 

A) Dipirona 
B) Paracetamol 
C) Simeticona 
D) Butilbrometo de escopolamina 
E) Ácido acetilsalicílico 

 
25 - No Brasil, o ofidismo constitui um grave problema de saúde 
pública, principalmente em municípios distantes dos centros de 
referência, ou que tenham dificuldade de acesso aos soros 
específicos. Nas alternativas a seguir há uma serpente, que 
pertence ao gênero Bothrops, que é uma das que possuem maior 
interesse médico, no país. Trata-se da seguinte: 

A) Cascavel 
B) Jararaca 
C) Surucucu 
D) Coral verdadeira 
E) Sucuri  

 
26 - “Essa parasitose causada pela Wuchereria bancrofti, se 
manifesta clinicamente no homem sob várias formas. Algumas 
podem ser assintomáticos ou apresentar febre recorrente aguda, 
astenia, mialgias, fotofobia, quadros urticariformes, pericardite, 
cefaleia, linfadenite e linfangite retrógrada. Os casos crônicos 
mais graves são de indivíduos que apresentam hidrocele, quilúria 
e elefantíase de membros, mamas e órgãos genitais”. A qual 
doença o texto se refere? 

A) Filariose  
B) Febre maculosa 
C) Brucelose 
D) Giardíase 
E) Histoplasmose   

 
 
 
 
 



 

27 - Visando a prevenção das úlceras por pressão é crucial 
que alguns fatores tenham a máxima atenção por parte da 
equipe de saúde e cuidadores, que são, exceto: 

A) Avaliação diária 
B) Higiene 
C) Nutrição adequada 
D) Proteção contra efeitos ambientais 
E) Localização das úlceras 

 
28 - Os profissionais de saúde estão a serviço da 
comunidade e devem estar atentos a sinais de violência 
sexual contra crianças e adolescentes. Analise as 
alternativas a seguir e assinale aquela que não se refere a 
uma das Formas e Manifestações da Violência Sexual: 

A) Violência sexual doméstica 
B) Misoginia  
C) Violência sexual comunitária 
D) Pedofilia 
E) Turismo para fins sexuais 

 
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 

 
 


