
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 ENGENHEIRO CIVIL 



 

PARTE I – ENGENHEIRO CIVIL 
 
01 - Na norma regulamentadora NR-18, condições e meio 
de ambiente de trabalho na indústria da construção civil, 
com relação a demolição, é ERRADO afirmar que: 

A) as construções vizinhas à obra de demolição devem 
ser examinadas, prévia e periodicamente, no sentido 
de ser preservada sua estabilidade e a integridade 
física de terceiros 

B) toda demolição deve ser programada e dirigida por 
profissional legalmente habilitado  

C) antes de se iniciar a demolição, devem ser 
removidos os vidros, ripados, estuques e outros 
elementos frágeis  

D) objetos pesados ou volumosos devem ser estocados 
com o emprego de dispositivos mecânicos, ficando 
permitido o lançamento em queda livre de qualquer 
material existente nos pavimentos 

E) antes de se iniciar a demolição de um pavimento, 
devem ser fechadas todas as aberturas existentes no 
piso, salvo as que forem utilizadas para escoamento 
de materiais, ficando proibida a permanência de 
pessoas nos pavimentos que possam ter sua 
estabilidade comprometida no processo de 
demolição. 

 
02 - Nas Áreas de Vivência regulamentadas pela NR-18, é 
CORRETO afirmar que: 

A) as instalações sanitárias devem ter paredes de 
material polido e não podem ser de madeira 

B) as instalações sanitárias devem ter pisos permeáveis 
e resistentes de categoria PEI 4 

C) nas instalações móveis, inclusive contêineres, 
destinadas a alojamentos com camas duplas, tipo 
beliche, a altura livre entre uma cama e outra é, no 
mínimo, de 0,90m (noventa centímetros) 

D) no mictório tipo calha, cada segmento de 0,40m 
(quarenta centímetros) deve corresponder a um 
mictório tipo cuba 

E) A área mínima necessária para utilização de cada 
chuveiro é de 5,0m2 (cinco metros quadrados), com 
altura mínima de 2,80m (dois metros e oitenta 
centímetros) do piso. 

 
03 - A fabricação do cimento Portland envolve, 
respectivamente, as seguintes operações: 

A) preparo e dosagem da mistura à quente, 
homogeneização, clinquerização, esfriamento, 
adição final e moagem e ensacamento 

B) preparo e dosagem da mistura crua, 
homogeneização, clinquerização, esfriamento, 
adição final e moagem e ensacamento 

C) preparo e dosagem da mistura crua, clinquerização, 
esfriamento, homogeneização, adição de calcário e 
ensacamento 

D) preparo e dosagem da mistura à quente, 
sinterização, clinquerização, esfriamento, adição 
final e moagem e ensacamento 

E) preparo e dosagem da mistura à quente, 
homogeneização, sinterização, esfriamento, adição 
de calcário e ensacamento 

 

04 - Durante o processo de fabricação do cimento Portland, a 
matéria prima uma vez pulverizada e intimamente misturada na 
dosagem conveniente é CORRETO afirmar, com relação ao 
tratamento térmico, que, na temperatura de: 

A) 900ºC e acima ocorre o processo de desidroxilação dos 
materiais argilosos e a reação é exotérmica 

B) 600ºC e acima ocorre o processo de cristalização dos 
materiais argilosos e a reação é endotérmica 

C) 700ºC e acima ocorre o processo de cristalização dos 
materiais argilosos e a reação é exotérmica 

D) 400ºC e acima ocorre o processo de decomposição dos 
materiais argilosos e a reação é endotérmica 

E) 500ºC e acima ocorre o processo de desidroxilação dos 
materiais argilosos e a reação é endotérmica 

 
05 - Um reservatório elevado circular de diâmetro igual a 6,0 
metros e com 3,0 metros de altura armazena uma substância cujo 
peso específico é igual a 18 kN/m³. O peso próprio da estrutura 
é igual ao peso do material estocado. Adotando uma fundação 
profunda do tipo estaca e sabendo que o reservatório está 
apoiado em quatro pilares, temos que para uma fundação cujo 
bloco de coroamento tem três estacas, o valor da carga, em kN, 
em cada estaca é igual a: 
OBS: adotar pi = 3,14 

A) 254,34 
B) 234,45 
C) 245,65 
D) 263,64 
E) 275,45 

 
06 - O tempo que decorre desde a adição de água até o início das 
reações com os compostos de cimento é chamado de tempo de 
início de pega, portanto é ERRADO afirmar que: 

A) a duração da pega varia na razão inversa do grau de 
moagem 

B) o aumento da temperatura diminui o tempo de pega 
C) a quantidade de água empregada na confecção da pasta 

influenciará a pega 
D) compostos solúveis como o carbonato de sódio é um 

retardador de pega 
E) cimentos ricos em C3A retardam o início da pega do 

cimento 
 
07 - Uma ponte com 900 metros de comprimento vai ser cotada 
em uma escala de desenho igual 1:200, portanto será 
representada por uma linha, em cm, igual a: 

A) 45 
B) 9,0 
C) 90 
D) 18 
E) 4,5 

 
08 - Uma viga engastada e livre com 5,0 metros de comprimento 
suporta um carregamento triangular uniformemente distribuída, 
de cima para baixo, ao longo de toda sua extensão, variando de 
zero no engaste a 6,0 kN/m na extremidade e uma carga 
concentrada, de cima para baixo, na sua extremidade igual a 4,0 
kN, portanto, temos que o valor do momento fletor no engaste, 
em módulo, é igual a: 

A) 35 kNm 
B) 45 kNm 
C) 50 kNm 
D) 70 kNm 
E) 65 kNm 



 

09 - Uma viga bi apoiada com um balanço, suporta uma 
carga concentrada na extremidade do balanço, de cima para 
baixo, igual a 8 kN. Admitindo o apoio como A na 
extremidade esquerda a uma distância igual a 4,00 metros 
para o apoio B e o balanço a partir do apoio B igual a 2,0 
metros, temos que a reação no apoio A, em kN, é igual a: 

A) – 4,0  
B) 8,0  
C) 10,0 
D) –11,0 
E) – 13,0 

 
10 - Uma viga bi apoiada com 10,0 metros de comprimento 
apresenta como carregamentos: uma carga momento no 
sentido anti-horário igual a 6 kNm no apoio A (extremidade 
esquerda), uma carga concentrada no meio do vão, de cima 
para baixo, igual a 4,0 kN e uma carga momento igual a 9 
kNm no sentido horário no apoio B (extremidade direita). O 
momento fletor no meio do vão, em kNm, é igual a: 

A) 3,5 
B) 2,1 
C) 3,3 
D) 2,5 
E) 2,3 

 
11 - O sistema de classificação de solos baseado no índice 
de  resistência a penetração especifica que para areia e silte 
arenoso que apresenta um índice de resistência a 
compressão no intervalo de 9 a 18 é designada de areia: 

A) compacta 
B) pouco compacta 
C) medianamente compacta 
D) fofa 
E) muito compacta 

 
12 - Em uma sondagem do tipo rotativa a obtenção dos 
testemunhos permite a classificação do tipo de material 
prospectado e a determinação de um índice de: 

A) penetração denominado de PEI (Penetration and 
Investigation) 

B) penetração denominado de RPD (Rock Penetration 
Designation) 

C) qualidade denominado de PQI (Penetration Quality 
Investigation) 

D) qualidade denominado de RQD (Rock Quality 
Designation) 

E) penetração denominado de RPT (Rock Penetration 
Test) 

 
13 - No estudo das vigas isostáticas, temos que, uma viga 
formada, respectivamente por um apoio do segundo gênero, 
um apoio do primeiro gênero, uma rótula e um apoio do 
primeiro gênero se enquadra na definição de uma viga (de): 

A) Engastada 
B) Gerber 
C) Equilíbrio 
D) Rigidez 
E) Balcão 

 
 
 
 
 

14 - No estudo de quadros isostáticos, é CORRETO afirmar 
que o quadro simples biapoiado é composto de: 

A) um apoio do segundo gênero e um do primeiro 
gênero 

B) dois apoios do segundo gênero e uma rótula 
C) um apoio do terceiro gênero e um do primeiro 

gênero 
D) dois apoios do primeiro gênero e uma rótula 
E) dois apoios do terceiro gênero 

 
15 - Uma fundação superficial do tipo bloco corrido suporta 
uma carga linear de 40 kN/m e o solo da fundação apresenta 
uma tensão de ruptura igual a 2,0 kgf/cm². Desprezando-se 
o peso próprio da sapata e utilizando-se um fator de 
segurança igual a 2, temos que a dimensão da base de uma 
sapata corrida, em centímetros, é igual a: 

A) 20 
B) 30 
C) 50 
D) 40 
E) 10 

 
16 - A determinação da capacidade de carga das estacas 
utilizando fórmulas dinâmicas necessita do valor da NEGA. 
A definição da NEGA é a (o): 

A) penetração da estaca para os 10 (dez) últimos golpes 
do pilão 

B) penetração da estaca para os 20 (vinte) últimos 
golpes do pilão 

C) número de golpes do pilão para penetrar 5,0 mm 
D) penetração da estaca para o último golpe do pilão 
E) número de golpes do pilão para penetrar 10,0 mm 

 
17 - Um tubulão a céu aberto suporta uma carga de 5000 kN 
e tem uma base circular de 4,0 metros de diâmetro, portanto 
o solo onde esta assente a base do tubulão deve ter uma 
tensão admissível, em Kgf/cm², com aproximação de duas 
casas decimais, igual a: 
(adotar pi = 3,14) 

A) 39,80 
B) 31,25 
C) 3,12 
D) 3,98 
E) 36,9 

 
18 - Na avaliação de bens, o custo de reprodução, 
descontada a depreciação do bem, tendo em vista o estado 
em que se encontra, consiste na definição de custo de: 

A) reprodução 
B) alienação 
C) permutação 
D) compensação 
E) reedição 

 
19 - No Processo de fabricação das cerâmicas, temos que na 
fase de cozimento a perda da água adsorvida, com o 
consequente enrijecimento da argila, ocorre num intervalo, 
em graus Celsius, de: 

A) 200 – 300 
B) 50 – 100 
C) 100 -200 
D) 300 – 400 
E) 400 -500 



 

20 - No relatório de perícias e avaliações, temos que valor é um 
conceito econômico e não um fato. É uma estimação do preço 
que se pagará pelos bens ou serviços em um dado momento, de 
acordo com uma finalidade particular da avaliação para uma data 
de referência. O valor correspondente à totalidade dos bens de 
pessoa física ou jurídica consiste na definição de valor (de): 

A) mercado 
B) residual 
C) risco 
D) desmonte 
E) patrimonial 

 
21 - Entre os tipos de fontes de água e captação, temos que o 
aquífero confinado ou artesiano (Lençol artesiano), apresenta 
como características: 

A) sempre se encontra a grandes profundidades, sempre 
está sob ação de uma pressão superior à pressão 
atmosférica, a alimentação acontece por infiltração na 
região de contato da formação geológica com a 
superfície do terreno, normalmente produz água de 
péssima qualidade para consumo e a captação é por 
meio de poços tubulares profundos 

B) sempre se encontra a pequenas profundidades, sempre 
está sob ação de uma pressão superior à pressão 
atmosférica, a alimentação acontece por capilaridade na 
região de contato da formação geológica com a 
superfície do terreno, normalmente produz água de 
péssima qualidade para consumo e a captação é por 
meio de poços tubulares superficiais 

C) sempre se encontra a grandes profundidades, sempre 
está sob ação de uma pressão superior à pressão 
atmosférica, a alimentação acontece por infiltração na 
região de contato da formação geológica com a 
superfície do terreno, normalmente produz água de boa 
qualidade para consumo e a captação é por meio de 
poços tubulares profundos 

D) sempre se encontra a pequenas profundidades, sempre 
está sob ação de uma pressão inferior à pressão 
atmosférica, a alimentação acontece por capilaridade na 
região de contato da formação geológica com a 
superfície do terreno, normalmente produz água de 
péssima qualidade para consumo e a captação é por 
meio de poços tubulares superficiais 

E) sempre se encontra a pequenas profundidades, sempre 
está sob ação de uma pressão inferior à pressão 
atmosférica, a alimentação acontece por infiltração na 
região de contato da formação geológica com a 
superfície do terreno, normalmente produz água de boa 
qualidade para consumo e a captação é por meio de 
poços tubulares superficiais 

 
22 - Materiais que tem como finalidade suportar temperaturas 
elevadas nas condições específicas de processo (acima de 1450º 
C) e de operação em equipamentos industriais, que em geral 
envolvem esforços mecânicos, ataques químicos, variações 
bruscas de temperatura e outras solicitações, são chamados de: 

A) refratários 
B) hidráulicos 
C) isolantes térmicos 
D) abrasivos 
E) cimentantes 

 

23 - Em um projeto de instalações elétricas residencial o 
dispositivo que se desliga automaticamente quando da 
ocorrência de uma sobre corrente provocada por um curto-
circuito ou sobrecarga é o: 

A) disjuntor 
B) fusível 
C) comutador 
D) resistor 
E) alternador 

 
24 - Em um projeto de instalação predial de água fria é 
CORRETO afirmar que: 

A) a tubulação de sucção não é dimensionada. Adota-
se para ela o diâmetro comercialmente disponível, 
imediatamente superior ao diâmetro de recalque 

B) a tubulação de recalque não é dimensionada. Adota-
se para ela o diâmetro comercialmente disponível, 
imediatamente superior ao diâmetro de sucção 

C) a tubulação de sucção é dimensionada. Adota-se 
para ela o diâmetro obtido pela vazão de recalque 

D) a tubulação de recalque é dimensionada. Adota-se 
para ela o diâmetro obtido pela vazão de sucção 

E) a tubulação de sucção não é dimensionada. Adota-
se para ela o diâmetro que suporte uma altura 
manométrica de 10,0 (dez) metros de coluna de 
água 

 
25 - No sistema unificado de classificação dos solos temos 
que o conjunto das duas letras: CL, SM, CH, e SW, 
significam, respectivamente, que são: 

A) solo argiloso de alta compressibilidade, solo 
argiloso com certa quantidade de siltes (finos não 
plásticos), solo argiloso fracamente compressível e 
solo arenoso bem graduado 

B) solo argiloso de baixa compressibilidade, solo 
argiloso com certa quantidade de siltes (finos não 
plásticos), solo argiloso altamente compressível e 
solo arenoso bem graduado 

C) solo argiloso de alta compressibilidade, solo 
argiloso com certa quantidade de mica (finos 
plásticos), solo argiloso fracamente compressível e 
solo argiloso mal graduado 

D) solo argiloso de alta compressibilidade, solo 
argiloso com certa quantidade de mica (finos não 
plásticos), solo argiloso altamente compressível e 
solo arenoso mal graduado 

E) solo argiloso de baixa compressibilidade, solo 
argiloso com certa quantidade de siltes (finos 
plásticos), solo argiloso altamente compressível e 
solo argiloso mal graduado 

 
26 - Quando desejamos aumentar a resistência de um solo é 
comum realizar a compactação do solo, com o objetivo de: 

A) aumentar os valores da umidade ótima  
B) diminuir os valores da umidade de saturação 
C) reduzir a energia modificada 
D) reduzir o volume de vazios do solo 
E) reduzir o limite de liquidez do solo 

 
 
 
 



 

27 - Os rolos vibratórios cuja frequência da vibração influi 
de maneira extraordinária no processo de compactação do 
solo são utilizados eficientemente na compactação de: 

A) solos siltosos (argilas), onde os rolos lisos ou pé-de-
carneiro não atuam com eficiência. Este tipo de rolo 
quando não são usados corretamente produzem 
pequena compactação. A espessura máxima das 
camadas a serem compactadas devem ser de 25cm  

B) solos granulares (areias), alternando com os rolos 
pneumáticos ou pé-de-carneiro que atuam com 
eficiência. Este tipo de rolo quando não são usados 
corretamente produzem super compactação. A 
espessura máxima das camadas a serem 
compactadas deve ser de 35cm 

C) solos siltosos (argilas), alternando com os rolos 
lisos ou pé-de-carneiro não atuam com eficiência. 
Este tipo de rolo quando não são usados 
corretamente produzem super compactação. A 
espessura máxima das camada a serem 
compactadas devem ser de 45cm  

D) solos siltosos (argilas), onde os rolos pneumáticos 
ou pé-de-carneiro não atuam com eficiência. Este 
tipo de rolo quando não são usados corretamente 
produzem pequena compactação. A espessura 
máxima das camadas a serem compactadas devem 
ser de 55cm 

E) solos granulares (areias), onde os rolos pneumáticos 
ou pé-de-carneiro não atuam com eficiência. Este 
tipo de rolo quando não são usados corretamente 
produzem super compactação. A espessura máxima 
das camadas a serem compactadas deve ser de 15cm 

 
28 - Na elaboração de Laudos Periciais e de Avaliações o 
método que identifica o valor do bem pelo somatório dos 
valores de seus componentes e deve ser considerado o fator 
de comercialização caso a finalidade seja determinar o valor 
de mercado é conhecido como método: 

A) involutivo 
B) evolutivo 
C) capitalização 
D) residual 
E) comparativo de dados 

 
  



 

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 

 
 


