
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* 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 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * 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!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 MÉDICO - PSF 



 

PARTE I – MÉDICO PSF 
 
01 - Em todos os casos de pielonefrite, o período mínimo de 
tratamento é de duas semanas. Não há diferença 
clinicamente importante na efetividade entre os antibióticos 
indicados, sendo que deixou (deixaram) de ser uma 
alternativa terapêutica devido ao aumento significativo de 
resistência e à alta taxa de recorrência: 

A) Ampicilina. 
B) Fluoroquinolonas. 
C) Cefalosporinas de espectro estendido. 
D) Amoxicilina. 
E) Amoxicilina –clavulanato. 

 
02 - Quanto à infecção urinária (ITU) em homens está 
incorreto afirmar que: 

A) A infecção urinária simples é rara em indivíduos do 
sexo masculino sendo ocasionalmente vista em 
paciente HIV- positivos e em homossexuais. 

B) A avaliação urológica é especialmente importante 
quando estão presentes febre e/ou hematúria. 

C) Na avaliação do trato urinário, a urografia venosa é 
mais efetiva do que a radiografia simples do 
abdome e a ecografia do aparelho urinário mesmo 
estas em conjunto. 

D) A avaliação urológica é especialmente importante 
nas infecções recorrentes com intervalos curtos e 
envolvendo a mesma cepa bacteriana. 

E) A prostatite bacteriana é a causa mais comum de 
ITU complicada aguda ou recorrente crônica. 

 
03 - Na investigação de um episódio de dor intensa 
monoarticular em membro inferior, a presença destes 
critérios tem boa sensibilidade e especificidade para o 
diagnóstico de gota, exceto: 

A) Crise unilateral da primeira articulação 
metatarsofalângica. 

B) Edema articular assimétrico em uma articulação à 
radiografia. 

C) Episódio isolado de artrite aguda num homem 
abaixo de 25 anos. 

D) Cultura do líquido sinovial negativa para 
microrganismos durante a crise. 

E) Crise de monoartrite com inflamação articular 
máxima dentro de um dia. 

 
04 - Na terapia anti-hipertensiva na gestação, a metildopa 
tem o melhor perfil de segurança e eficácia para a gestante 
e o feto, constituindo o medicamento de primeira escolha. 
Em algumas situações pode ser necessário o uso de 
medicamentos de segunda escolha entre os quais não se 
relaciona(m): 

A) Verapamil. 
B) Captopril; enalapril. 
C) Pindolol; labetolol. 
D) Atenolol. (Exceto primeiro trimestre). 
E) Hidroclorotiazida; furosemida. (Exceto primeira 

metade da gestação.) 
 
 
 
 
 

05 - Possíveis causas tratáveis de hipercolesterolemia secundária 
devem ser consideradas diante de níveis elevados de colesterol 
total ou de colesterol LDL; entre elas destaca-se o 
hipotireoidismo, confirmado por níveis de TSH e sugerido pela 
presença destes sintomas/sinais, exceto: 

A) Reflexos lentos. 
B) Lentidão de movimentos. 
C) Intolerância ao frio. 
D) Evidência de aumento da sudorese. 
E) Fadiga. 

 
06 - O colesterol sérico tem uma relação direta com o risco de 
doença cardiovascular (DCV) e é um dos principais fatores de 
risco modificáveis. Quanto ao tratamento com estatinas está 
incorreto afirmar que: 

A) Por mecanismos pleiotrópicos, as estatinas reduzem a 
atividade inflamatória e melhoram a disfunção 
endotelial. 

B) O tratamento com estatina na prevenção primária de 
DCV deve ser iniciado com sinvastatina 40 mg/ dia. 

C) Os efeitos adversos devem ser monitorados mediante 
investigação de sintomas musculares como dor, 
sensibilidade e fraqueza. Apenas na presença desses 
sintomas é indicada a avaliação da creatinofosfoquinase 
(CPK). 

D) AS enzimas hepáticas (AST e ALT) devem ser 
avaliadas antes do início do tratamento e três meses 
depois. A estatina deve ser suspensa quando os níveis 
das transaminases aumentarem acima de três vezes os 
níveis considerados normais. 

E) Para prevenção secundária de DCV, mesmo naqueles 
pacientes que não apresentem alteração significativa do 
perfil lipídico, o tratamento intensivo deve ser iniciado 
com sinvastatina 80 mg/dia. 

 
07 - A grande maioria dos casos de hipertensão arterial tem sua 
ocorrência explicada por interação entre predisposição genética 
(história familiar de hipertensão) e excessiva ingestão de cloreto 
de sódio. A exposição a outros fatores ambientais potencializa 
este risco sendo que mostra(m) menor importância: 

A) Excesso de adiposidade, sobretudo na cintura. 
B) Estresse. 
C) Uso abusivo de bebidas alcoólicas. 
D) Transtornos do sono. 
E) Uso de anticoncepcionais orais. Sedentarismo. 

 
08 - Quanto à avaliação do paciente hipertenso constitui uma 
afirmativa correta: 

A) A suspeita de hipertensão deve ser aventada na presença 
de cefaléia e epistaxe, queixas específicas, associadas à 
pressão arterial elevada. 

B) As anormalidades de fundo de olho mais frequentes são 
exsudatos e hemorragias retinianas e edema de papila, 
porém tem baixo valor preditivo de gravidade de 
hipertensão arterial. 

C) A presença de proteinúria de leve a acentuada no 
sedimento urinário é marcadora de hipertensão grave ou 
hipertensão secundária à nefropatia, mesmo na ausência 
de hematúria e cilindros hemáticos. 

D) Estreitamento arteriolar e entrecruzamentos 
arteriovenosos patológicos, mesmo diagnosticados por 
não oftalmologistas têm alto valor preditivo de 
gravidade da hipertensão arterial. 



 

E) A ausência de história familiar positiva para hipertensão 
arterial sistêmica, especialmente em pacientes jovens, é 
um alerta para o diagnóstico de hipertensão arterial 
sistêmica secundária. 

 
09 - Entre os efeitos adversos mais comuns dos 
bloqueadores beta, em pacientes predispostos, não se 
verifica(m): 

A) Broncoespasmo. 
B) Insuficiência circulatória periférica. 
C) Bradiarritmias. 
D) Mascaramento de hipoglicemias em diabéticos. 
E) Rebote em pacientes com cardiopatia isquêmica. 

 
10 - O rastreamento da osteoporose com densitometria 
óssea é recomendado a todas as mulheres pós-menopáusicas 
a partir de 65 anos. O rastreamento nas mulheres pós-
menopáusicas abaixo de 65 anos deve ser considerado na 
presença destes fatores de risco, exceto: 

A) Alcoolismo e obesidade mórbida (maior risco de 
quedas e fraturas osteoporóticas de colo de fêmur). 

B) Tabagismo. 
C) Uso de corticosteroides. 
D) História familiar de fratura de quadril. 
E) Artrite reumatóide. 

 
11 - Diante de pacientes com a associação de dor abdominal 
aguda acompanhada destes achados, a probabilidade é 
muito alta de apendicite aguda. Exceto: 

A) Dor com migração da região periumbilical para a 
fossa ilíaca direita. 

B) Palpação dolorosa com defesa voluntária na fossa 
ilíaca direita. 

C) Hemograma com leucocitose moderada nos casos 
não complicados. 

D) Náuseas com vômitos incoercíveis, anorexia e 
febrícula antecedendo o quadro ou tendo início 
concomitante. 

E) Dor à descompressão súbita do abdome decorrente 
da irritação peritoneal. 

 
12 - Podem ter apresentação inicial como dor abdominal 
aguda sendo que, muitas vezes, só são investigadas após a 
exclusão por exames de imagem de um abdome agudo 
cirúrgico. 

A) Pneumonia basal; embolia pulmonar. 
B) Pericardite; herpes-zóster; radiculite. 
C) Cetoacidose diabética; porfiria. 
D) Crises de anemia falciforme; insuficiência adrenal 

aguda. 
E) Todas as respostas estão corretas. 

 
13 - Este sintoma tem alta sensibilidade (70%) para o 
diagnóstico correto de doença do refluxo gastroesofágico –
DRGE – e, quando associado à regurgitação, a sensibilidade 
atinge 80%. 

A) Pirose. 
B) Estufamento pós-prandial desconfortável. 
C) Saciedade precoce. 
D) Epigastralgia. 
E) Queimação epigástrica. 

 
 

14 - Quanto aos achados cínicos sugestivos de hipertensão 
secundária esta afirmativa está incorreta: 

A) Na coarctação aórtica a pressão é mais baixa nos 
membros inferiores e os pulsos em femorais estão 
reduzidos ou retardados. 

B) A hipopotassemia, de moderada a severa, no 
hiperaldosteronismo primário ocorre apenas como 
efeito colateral do uso de diuréticos. 

C) No feocromocitoma, rubor facial, sudorese e 
palpitações acompanham acentuada oscilação da 
pressão arterial. 

D) A síndrome da apneia obstrutiva do sono tem a 
obesidade e a sonolência diurna como sintomas 
característicos ao lado do ronco. 

E) A doença renal parenquimatosa tem como 
anormalidades elevação da creatinina, proteinúria 
acentuada e hematúria. 

 
15 - O quadro radiológico da pneumonia tuberculosa pode 
ser inicialmente muito semelhante ao desta pneumonia, com 
consolidação lobar, envolvimento em mais de um lobo e 
derrame pleural. A lenta involução das lesões e o 
surgimento de focos broncopneumônicos contralaterais ou 
cavitação, apesar da antibioticoterapia adequada, sugerem o 
diagnóstico diferencial de pneumonia tuberculosa. 

A) Pneumonia por clamídia. 
B) Pneumonia pneumocócica. 
C) Pneumonia por Klebsiella. 
D) Pneumonia estafilocócica. 
E) Pneumonia por hemófilo. 

 
16 - Estes antibióticos são contraindicados no tratamento da 
pneumonia adquirida na comunidade (PAC). 

A) Amoxicilina e cefuroxima. 
B) Azitromicina e claritromicina. 
C) Cefalexina e cefaclor. 
D) Levofloxacina e amoxicilina + ácido clavulânico. 
E) Gemifloxacina e moxifloxacina. 

 
17 - Quanto à tuberculose está incorreto afirmar que: 

A) O maior risco conhecido para adoecimento em 
pessoas infectadas é a coinfecção pelo HIV. 

B) A tuberculose pós-primária pode ser desencadeada 
pela reativação de focos residuais primários ou 
latentes o que pode ocorrer desde poucos meses até 
muitos anos após o contágio. 

C) A tuberculose pós-primária pode ser desencadeada 
por nova infecção exógena o que pode acontecer 
desde poucos meses até muitos anos após o 
contágio. 

D) A dor torácica está, quase sempre, presente nas 
formas com acometimento pleural ou pericárdico. 

E) A maioria dos casos de tuberculose ganglionar 
ocorre em associação com a tuberculose pulmonar. 
No exame físico tem-se a presença de 
linfonodomegalias cervicais e supraclaviculares 
indolores e sem sinais inflamatórios. Nestes, a 
presença de sinais flogísticos e dor, mesmo que 
leves, afasta o diagnóstico clinicamente. 

 
 
 
 



 

18 - Constituem causas biológicas de resultado falso-
negativo na prova tuberculínica, exceto: 

A) Tuberculose grave ou disseminada. 
B) Crianças com menos de três meses e idosos acima 

de 65 anos. 
C) Neoplasias, principalmente as de cabeça e pescoço 

e doenças linfoproliferativas. 
D) Tuberculose extra-pulmonar (TEP) em pacientes 

imunocompetentes. 
E) Desnutrição, diabetes melito. 

 
19 - Quanto ao diagnóstico da síndrome hiperosmolar 
hiperglicêmica não cetótica, está incorreto afirmar que: 

A) O paciente com diabetes tipo 2, que mantém uma 
reserva pancreática de insulina, raras vezes 
desenvolve esta complicação. 

B) Intercorrências como infarto agudo do miocárdio e 
acidente vascular cerebral podem desencadeá-la em 
pacientes com diabetes tipo 2. 

C) Pode ser desencadeada por infecções graves, em 
particular pneumonia. 

D) O uso de glicocorticoides ou diuréticos constituem 
fatores de risco. 

E) Ocorre sobretudo em pacientes adultos com 
diabetes tipo 1. Em adolescentes muitas vezes é a 
primeira manifestação da doença. É rara em 
crianças. 

 
20 - Pacientes diabéticos, bem como seus familiares, 
amigos, colegas e professores devem ser alertados para a 
detecção precoce de hipoglicemia, reconhecendo os 
sintomas típicos desta complicação, exceto: 

A) Agir estranhamente; sudorese. 
B) Taquicardia. 
C) Convulsões. 
D) Dor abdominal de forte intensidade. 
E) Tremores. 

 
21 - No tratamento escalonado do diabetes tipo 2, se o 
paciente não alcançar a meta glicêmica em 1 a 3 meses com 
as medidas não farmacológicas, deve-se prescrever 
metformina. 
Quanto a esta droga está incorreto afirmar que: 

A) Reduz a resistência insulínica no tecido muscular e 
hepático, inibindo a gliconeogênse hepática e 
estimulando a captação de glicose pelos tecidos 
periféricos. 

B) Não causa ganho de peso; pode ter efeito neutro ou 
até mesmo de redução do peso. 

C) Os efeitos colaterais mais frequentes são 
gastrintestinais como náusea, diarreia e dor 
abdominal. 

D) Um dos motivos para sua recomendação, como 
droga de primeira linha, é a evidência de redução de 
eventos microvasculares – nefropatia, retinopatia e 
pé diabético, principalmente do pé diabético. 

E) Na ausência de insuficiência renal, é recomendada 
como droga de primeira linha para todos os 
pacientes com diabetes tipo 2, devido aos benefícios 
de redução de eventos macrovasculares. 

 
 

22 - No tocante aos casos de hanseníase neural pura ou 
primária está incorreto afirmar que: 

A) Estas casos podem ser encontrados nas formas 
tuberculoide e dimorfa. 

B) O comprometimento dos nervos, sem lesões 
cutâneas, se manifesta com o envolvimento de um 
ou, algumas vezes, de vários nervos periféricos. 

C) As alterações sensitivas costumam ocorrer mais 
cedo do que as motoras. 

D) Hipotrofia, atrofia e paralisia muscular das mãos e 
dos pés se seguem à dormência, perda do tato e 
distúrbios da sensibilidade. 

E) Estes casos podem ser a forma inicial, prolongada, 
subclínica, da hanseníase Virchowiana e 
indeterminada. 

 
23 - A rifampicina não apresenta entre seus principais 
efeitos adversos: 

A) Gastrintestinais – diminuição do apetite e náuseas. 
B) Hepáticos – mal-estar, perda do apetite, náuseas, 

podendo ocorrer também icterícia. 
C) Hematopoéticos – trombocitopenia, púrpuras ou 

sangramentos anormais como epistaxes. 
D) Hematopoiético – Anemia hemolítica – tremores, 

náuseas, febre, cefaleia, e, às vezes choque, 
podendo também ocorrer icterícia. 

E) Cutâneos – ressecamento da pele que pode evoluir 
para ictiose; alteração da cor do suor e da pele que 
pode adquirir uma coloração avermelhada ou 
adquirir um tom acizentado. Na hanseníase, estes 
efeitos ocorrem de forma mais acentuada nas lesões 
específicas. 

 
24 - O corrimento uretral masculino é a presença de 
corrimento na uretra anterior, algumas vezes acompanhada 
de disúria ou desconforto uretral. História de corrimento 
uretral, mesmo que ausente ao exame, é suficiente para 
iniciar o tratamento. Sempre existe a possibilidade de um 
homem infectado para gonococo está infectado para 
clamídia. Este fármaco constitui indicação para tratamento 
de co-infecção por gonococo e clamídia. 

A) Ceftriaxona, 250 mg, IM, dose única. 
B) Cefixima, 400 mg, VO, dose única. 
C) Azitromicina, 2g, VO, dose única. 
D) Ciprofloxacina, 500mg, VO, dose única. 
E) Levofloxacina, 500 mg, VO, uma vez ao dia por 

sete dias. 
 
25 - O Ministério da Saúde do Brasil recomenda que todas 
as gestantes sejam testadas no primeiro trimestre da 
gestação e que nenhuma puérpera tenha alta hospitalar sem 
que se saiba o resultado do rastreamento para sífilis. Quanto 
ao manejo da sífilis na gestação está incorreto afirmar que: 

A) Durante a gestação, qualquer titulação de VDRL 
deve ser considerada infecção, a não ser que haja 
história comprovada de tratamento adequado. 

B) Durante a gestação, qualquer titulação de VDRL 
deve ser considerada infecção a não ser que haja 
registro de diminuição da titulação sorológica após 
tratamento adequado. 

 
 



 

C) O FTA-Abs é de extremo valor para a confirmação 
de um teste não treponêmico, sendo sensível e 
específico para os diagnósticos de infecções pelo 
agente etiológico da lues, sendo reativo a partir do 
15º dia da infecção. 

D) A reação de Jarish-Herxheimer constitui uma 
reação alérgica febril, com exacerbação das lesões 
cutâneas, que pode ocorrer após a dose terapêutica 
inicial da penicilina na doença recente. Mesmo com 
a possibilidade de involução espontânea, 
interrompe-se o uso da penicilina, substituindo-a 
por estearato de eritromicina. Nesta situação 
considerar o feto como não tratado. 

E) O FTA- Abs não deve ser usado para o 
acompanhamento, pois pode permanecer positivo 
para toda a vida, independentemente do tratamento. 

 
26 - O manejo e o acompanhamento das diversas condições 
clínicas que podem agravar a isquemia miocárdica são 
fundamentais para o prognóstico. Entre elas, são as mais 
frequentes, exceto: 

A) Hipotireoidismo. 
B) Hipertensão arterial sistêmica. 
C) Anemia ou policitemia. 
D) Hipoxemia ou doenças valvares. 
E) Taquiarritmia (por exemplo, fibrilação atrial). 

 
27 - Num paciente idoso, ortopneico, tabagista, estes 
sintomas /sinais no exame físico são compatíveis com a 
suspeita de insuficiência cardíaca, exceto: 

A) Noctúria; perda de peso / inapetência. 
B) Sibilos localizados; hipocratismo digital. 
C) Arritmias. 
D) Edema; turgência jugular; hepatomegalia. 
E) Estertores crepitantes; Aumento de peso súbito. 

 
28 - Entre as doenças que podem ser confundidas com a 
leishmaniose visceral pelas manifestações clínicas que 
podem se superpor perfeitamente às desta doença, 
destaca(m)-se: 

A) Enterobacteriose de curso prolongado. 
B) Malária. 
C) Brucelose; febre tifoide. 
D) Esquistossomose hépatoesplênica; forma aguda da 

doença de Chagas. 
E) Linfoma; mieloma múltiplo; anemia falciforme. 

 

  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Leia os seguintes versos de uma canção de Luís Gonzaga e 
Zé Dantas criada em 1953: 

Vozes da seca 
 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse 
chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

(Disponível em: 
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option= 

com_content&task=view&id=180&Itemid=103. Acesso 
em: 20/5/2015. 

 © Universal Music Publishing MGB Brasil Ltda.) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de muitas palavras da canção terem uma grafia não 
mais utilizada hoje em dia, isto é, correspondente ao 
português antigo, indica que ela foi escrita há muito tempo. 
II. Ainda que tenha sido escrita há mais de sessenta anos, ou 
seja, em 1953, a letra da canção trata de um tema 
extremamente atual. 
III. A letra da canção está escrita em uma variedade não 
padrão do português e ainda hoje muito presente na fala de 
um grande número de brasileiros. 

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

 
30 - De acordo com o texto, podemos afirmar quanto as 
características da população vitimada pela seca. 
I. Trata-se de pessoas que, embora miseráveis, mantêm seu 
orgulho pessoal e querem retribuir por meio do trabalho os 
benefícios que lhes sejam concedidos pelos governantes. 
II. Trata-se de pessoas que não trabalham e esperam que as 
autoridades públicas resolvam seus problemas por meio de 
subsídio financeiro. 
III. Trata-se de pessoas trabalhadoras, que, em razão das 
condições adversas em que se encontram, não conseguem 
prosperar apenas por meio da disposição que têm para o 
trabalho. 

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

 

A questão 31 refere-se ao poema seguinte: 
 

Cais matutino 
 

Mercado do peixe, mercado da aurora: 
Cantigas, apelos, pregões e risadas 
À proa dos barcos que chegam de fora. 
 

Cordames e redes dormindo no fundo; 
À popa estendidas, as velas molhadas; 
Foi noite de chuva nos mares do mundo. 
 

Pureza do largo, pureza da aurora. 
Há viscos de sangue no solo da feira. 
Se eu tivesse um barco, partiria agora. 
 

O longe que aspiro no vento salgado 
Tem gosto de um corpo que cintila e cheira 
Para mim sozinho, num mar ignorado. 

 

(In: Ítalo Moriconi, org. Os cem melhores poemas 
brasileiros do século.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 47.) 
 

31 - Que palavras são responsáveis respectivamente, pelas 
sugestões visuais, sonoras, táteis e gustativas sobre o local? 

A) sangue, risadas, gosto, molhadas 
B) aurora, cantigas, molhadas, salgado 
C) cintila, pregões, salgado, molhadas 
D) salgado, apelos, sangue, gosto 
E) sangue, gosto, molhadas, salgado 

 
As questões 32 e 33 refere-se a tira seguinte: 

32 - Identifique a figura de linguagem presente nos 
quadrinhos 1 e 2 da tira: 

A) hipérbole 
B) metonímia 
C) eufemismo 
D) onomatopeia 
E) prosopopeia 

 
33 - Analise as seguintes afirmações sobre a comunicação 
entre as personagens. 
I. A tira produz uma realidade machista da nossa sociedade, 
em que a mulher cumpre as tarefas domésticas, enquanto o 
homem cuida de seus interesses particulares. 
II. A mulher provavelmente não entende o que o homem 
disse, porque é muito idosa e já não consegue mais se 
comunicar com eficiência. 
III. A mulher certamente ouve a campainha e entende a 
ordem do homem, mas age de maneira a deixar clara sua 
discordância em relação à atitude dele. 

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



 

34 - Identifique a alternativa cujo verbo destacado teve uso 
incorreto no particípio. 

A) Justin Bieber é expulso de sítio arqueológico após 
tentar escalar ruína maia.  

B) Guerra às drogas poderia ter prendido presidentes 
dos EUA, diz pesquisador. 

C) Morre Nicholas Winton, conhecido por ter salvo 
dos nazistas 669 crianças. 

D) Jovens transportando rifle e escopeta são presos em 
torneio de Pokémon nos EUA. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
As questões 35 e 36 referem-se ao anúncio seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do texto é denunciar a situação da área de 
saúde daquele Estado, mostrando que o governo não destina 
mais verbas à saúde porque não prioriza essa área. 
II. Considerando a frase “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, podemos compreender através do enunciado 
principal que o governo prefere fazer uma festa popular com 
queima de fogos, a cuidar da área de saúde do Estado. 
III. A conjunção “OU” no enunciado principal apresenta 
sentido de adição. 

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

 
36 - No enunciado “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, há duas orações, que poderiam ser ligadas por 
uma conjunção, transformando-a numa única frase. Qual 
das conjunções a seguir poderia fazer a conexão das 
orações, mantendo o sentido original? 

A) pois 
B) e 
C) não só... mas também 
D) mas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

37 - No período “Contanto que ele participe, pode entrar no 
nosso grupo”, a oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial concessiva 
B) subordinada adverbial condicional 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
38 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Tristeza é proibido. 
B) As receitas seguiram anexas ao envelope. 
C) Até que custou barata a troca dos pneus! 
D) As crianças estavam meio assustadas com o barulho 

da tempestade. 
E) Naquela casa, a alegria era necessária.  

 
39 - A “ênclise” foi empregada corretamente apenas em: 

A) Sempre mandam-me notícias. 
B) O professor que assessorou-me é doutor em 

linguística. 
C) Bons ventos tragam-o! 
D) Enquanto penteava-se, assobiava alegremente. 
E) Não, respondeu-me Eunice, agora não posso ajudá-

la. 
 
40 - Observe o emprego da crase nas frases seguintes: 
I. Gota à gota, retirou o líquido da garrafa. 
II. Dificilmente, compro à prazo. 
III. Comunique nossas decisões à gerência da empresa. 
O emprego está correto: 

A) Apenas em III. 
B) Em I e III. 
C) Em II e III. 
D) Apenas em I. 
E) Em I, II e III. 

 
 

 


