
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 TELEFONISTA AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA 



 

PARTE I - TELEFONISTA AUXILIAR DE 
REGULAÇÃO MÉDICA-TARM 
 
01 - A Portaria nº 1.864, de 29 de setembro de 2003 institui 
o componente pré-hospitalar móvel, da Política Nacional de 
Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de 
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência, em 
municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU- 
192. De acordo com essa Portaria, as equipes efetivamente 
implantadas são as seguintes: 

A) Equipe de Suporte Básico; Equipe de Suporte 
Avançado e Equipe da Central SAMU-192. 

B) Equipe de Suporte Básico; Equipe de Suporte 
Avançado; Equipe da Central SAMU-192; Equipe 
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Equipe 
da Unidade Hospitalar. 

C) Equipe de Suporte Básico; Equipe da Central 
SAMU-192 e Equipe da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). 

D) Equipe de Suporte Básico e Equipe de Suporte 
Avançado. 

E) Equipe da Central SAMU-192; Equipe da Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) e Equipe da Unidade 
Hospitalar. 

 
02 - Também de acordo com a Portaria nº 1.864, de 29 de 
setembro de 2003, os Projetos dos Núcleos de Educação em 
Urgências (NEU) deverão contemplar os seguintes 
objetivos e compromissos, exceto: 

A) Promover profundo processo de capacitação e de 
educação permanente dos trabalhadores da saúde 
para o adequado atendimento às urgências e 
emergências, em todos os níveis de atenção do 
sistema. 

B) Estimular a adequação curricular nas instituições 
formadoras, de forma a atender às necessidades do 
SUS e da atenção integral às urgências. 

C) Coordenar a organização dos instrumentos e 
mecanismos de regulação, bem como a 
operacionalização de ações, de acordo com os 
pactos estabelecidos. 

D) Implantar Laboratórios de Ensino de 
Procedimentos de Saúde como parte dos NEU e 
envolver de forma interinstitucional os órgãos 
formadores e os prestadores, para desenvolver uma 
abordagem temática em urgência no âmbito de 
todos os Polos de Educação Permanente em Saúde. 

E) Financiar a aquisição de equipamentos técnicos 
para a estruturação de Laboratórios dos Núcleos de 
Educação em Urgências articulados com os Polos 
de Educação Permanente em Saúde, onde estes 
estiverem implantados, sendo no mínimo um por 
Estado (ação imediata: formação de 
multiplicadores). 
 

03 - A Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011, que 
reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e 
institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único 
de Saúde (SUS), em seu Artigo 4º estabelece que a Rede de 
Atenção às Urgências priorizará as seguintes linhas de 
cuidados: 

 

A) Angiovascular e Cardiovascular. 
B) Urológica, Obstétrica e Cardiovascular. 
C) Cardiovascular, Cerebrovascular e Traumatológica. 
D) Dermatológica e Traumatológica. 
E) Urológica e Obstétrica. 

 
04 - Está definida pela Portaria nº 1.010, de 21 de maio de 
2012, a seguinte equipe básica, da Central de Regulação 
Médica das Urgências: 

A) Médicos; Enfermeiros; Telefonistas auxiliares de 
regulação médica (TARM); Rádio-operadores 
(RO). 

B) Telefonistas auxiliares de regulação médica 
(TARM); Rádio-operadores (RO). 

C) Médicos; Rádio-operadores (RO). 
D) Médicos; Enfermeiros; Técnico em Enfermagem. 
E) Médicos; Telefonistas auxiliares de regulação 

médica (TARM); Rádio-operadores (RO). 
 

05 - O Ministério da Saúde suspenderá o repasse do 
incentivo de custeio destinado às Unidades Móveis do 
Componente SAMU 192 e/ou à respectiva Central de 
Regulação das Urgências, nas seguintes hipóteses, exceto: 

A) Descumprimento dos requisitos de habilitação 
definidos na Subseção IV do Capítulo V da Portaria 
nº 1.010, de 21 de maio de 2012. 

B) Descumprimento dos requisitos de qualificação 
definidos na Subseção V do Capítulo V Portaria nº 
1.010, de 21 de maio de 2012. 

C) Ausência de registro da produção no SIA/SUS por 
3 (três) meses consecutivos, conforme a Portaria nº 
804/SAS/MS, de 2011. 

D) Quantitativo de atendimento informado para cada 
Unidade Móvel do SAMU 192 ou para a Central de 
Regulação das Urgências superior à meta 
estabelecida. 

E) Constatação de irregularidades por órgãos de 
controle interno e/ou externo. 

 
06 - Para a Equipe de Classificação de Risco de uma 
Unidade de Saúde, com atendimento de 
Urgência/Emergência, qual dos seguintes profissionais não 
está habilitado para este serviço? 

A) Enfermeiro 
B) Nutricionista 
C) Médico 
D) Assistente Social 
E) Recepcionista 

 
07 - Analise as alternativas seguintes referentes à Critérios 
de Classificação de Risco e assinale aquela que está 
inadequada: 

A) Apresentação usual da doença. 
B) Sinais de alerta (choque, palidez cutânea, febre alta, 

desmaio ou perda da consciência, desorientação, 
tipo de dor, etc.). 

C) Situação – queixa principal. 
D) Depois de avaliar não poderá mudar a classificação. 
E) Pontos importantes na avaliação inicial: sinais vitais 

– Saturação de O2 – escala de dor - escala de 
Glasgow – doenças preexistentes – idade – 
dificuldade de comunicação (droga, álcool, retardo 
mental, etc.). 



 

08 - Na Classificação de Risco, a cor amarela indica que o 
paciente deverá receber atendimento médico em até quanto 
tempo? 

A) Imediato 
B) 1 hora 
C) 1:30 
D) 2 horas 
E) 30 minutos 

 
09 - Para um paciente classificado como Emergência, as 
seguintes medidas deverão ser adotadas, exceto: 

A) Não perder tempo com classificação. Atendimento em 
15 minutos. 

B) Encaminhar diretamente para a sala de ressuscitação 
C) Evitar aferição de sinais vitais. 
D) Avisar a equipe médica, acionamento de sinal sonoro. 
E) Em morte iminente. (Ex. parada cardiorrespiratória, 

infarto, politrauma, choque hipovolêmico, etc.). 
 

10 - A ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem 
risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência 
médica imediata é considerada: 

A) Urgência  
B) Emergência. 
C) Evento.  
D) Parada cardiorrespiratória. 
E) Notificação. 

 
11 - Nas alternativas seguintes assinale aquela que não se refere 
a uma das atribuições básicas da Central de Regulação Médica 
de Urgência: 

A) Regulação médica do sistema de urgência. 
B) Contratação de recursos humanos. 
C) Cobertura de eventos de risco. 
D) Cobertura a acidentes com múltiplas vítimas. 
E) Ações educativas para a comunidade. 

 
12 - Nas alternativas seguintes são apresentadas algumas 
atribuições específicas do Telefonista Auxiliar de Regulação 
Médica (TARM), que são, exceto: 

A) Orientar às vítimas sobre procedimentos a serem 
adotados como prevenção do agravamento da situação. 

B) Atender solicitações telefônicas da população e anotar 
informações colhidas do solicitante, segundo 
questionário próprio. 

C) Estabelecer contato radiofônico com ambulâncias e/ou 
veículos de atendimento pré-hospitalar e estabelecer 
contato com hospitais e serviços de saúde de referência 
a fim de colher dados e trocar informações. 

D) Anotar dados e preencher planilhas e formulários 
específicos do serviço; obedecer aos protocolos de 
serviço. 

E) Atender às determinações do médico regulador. 
 

13 - O Ato de se omitir, ou, de deixar de fazer o que é necessário, 
gerando resultados prejudiciais é considerado, eticamente, 
como: 

A) Imperícia 
B) Imprudência 
C) Ausência 
D) Negligência 
E) Injustiça  

 

14 - Qual dos termos a seguir é condizente com a Ética em 
Saúde e tem como função preservar a individualidade dos 
pacientes? 

A) Atestado médico 
B) Diagnóstico 
C) Prontuário 
D) Anamnese  
E) Sigilo profissional 

 
15 - São requisitos básicos ao Telefonista Auxiliar de 
Regulação Médica (TARM) ter uma boa fraseologia, que 
priorize o atendimento de qualidade. A seguir são 
apresentados alguns desses requisitos importantes para o 
atendimento, exceto: 

A) Usar as palavras corretamente, evitar gírias, 
comunicar-se com respeito e seriedade. 

B) Falar em ritmo moderado. 
C) Não dar importância aos ruídos externos. 
D) Ouvir atentamente e com cordialidade. 
E) Não dizer “alô” ao atender. 

 
16 - Em Epidemiologia a terminologia “CASO SUSPEITO” 
é o mesmo que: 

A) Pessoa ou animal infectado ou doente apresentando 
características clínicas, laboratoriais e/ou 
epidemiológicas específicas. 

B) Pessoa ou animal cuja história clínica, sintomas e 
possível exposição a uma fonte de infecção 
sugerem que possa estar ou vir a desenvolver 
alguma doença infecciosa. 

C) Propagação de um microorganismo na superfície ou 
no organismo de um hospedeiro, sem causar 
agressão celular. Um hospedeiro colonizador pode 
atuar como fonte de infecção. 

D) Ato ou momento em que uma pessoa ou um objeto 
se converte em veículo mecânico de disseminação 
de um determinado agente patogênico. 

E) Conjunto de medidas utilizadas para impedir a 
penetração de microorganismos (contaminação) em 
local que não os contenha. 

 
17 - Também em relação a Termos usados em 
Epidemiologia “uma infecção transmitida ao homem, por 
reservatório animal” é o mesmo que: 

A) Arboviroses 
B) Anticorpo 
C) Biota 
D) Cepa 
E) Antropozoonose 

 
18 - Observe a área da imagem seguinte e assinale como a 
mesma seria classificada ao ser descrita para uma equipe do 
SAMU? 

 



 

A) Área de moradia 
B) Área de pobreza 
C) Área de morro 
D) Área de risco ambiental 
E) Área de construções pitorescas 

 

19 - De acordo com a Portaria 204, de 17 de fevereiro de 
2016, qual das doenças seguintes é considerada de 
notificação compulsória? 

A) Raiva humana 
B) Diabetes mellitus 
C) Hipertensão arterial sistêmica 
D) Acidente vascular encefálico 
E) Apendicite  

 

20 - A Portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016 apresenta 
também doenças que devem ser notificadas às autoridades 
sanitárias em até 24 horas. Dentre as seguintes, qual deve 
ter esse tipo de notificação? 

A) Doença de Creutzfeldt-Jakob 
B) Doença aguda pelo vírus Zika 
C) Esquistossomose 
D) Hanseníase 
E) Botulismo 

 
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=1748

446&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. 

 


