
Prova de Agente Comunitário de Saúde 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO - MG.    - 1 - 

 

Prefeitura Municipal de  
Vermelho Novo - MG 

 

Concurso Público nº 01/2018 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargo Pretendido 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
 

Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, 

carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope 
plástico disponível com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E DOCUMENTO 
DE IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade; 
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal; 
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos; 
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala; 
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais; 
11. Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua Folha de Rascunho ao final deste 

caderno e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta; 
12. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO há 2ª via; 
13. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
14. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma 

resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
15. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências. 
16. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
17. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
18. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
19. Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário de prova; 
20. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas; 
21. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 

horas do dia 30/07/2018; 
22. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.  

 

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. Assinale a resposta INCORRETA sobre os objetivos do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
 
a) Amplo acesso aos serviços de saúde. 
b) Atendimento a todas as necessidades de saúde. 
c) Assistência de acordo com a gravidade da doença que a pessoa venha 

apresentar. 
d) Assistência por ordem de chegada e de acordo com as vagas disponíveis. 

 
2. O trabalho do Agente Comunitário de Saúde deve contribuir para a 
qualidade de vida das pessoas e da comunidade e para que exerça um bom 
trabalho deve ser muito vigilante. Assinale a resposta INCORRETA. 
 
a) O agente comunitário age sempre com respeito e ética perante a 

comunidade e os demais profissionais da equipe de saúde. 
b) Uma das características do agente comunitário é gostar de aprender 

coisas novas e ensinar para as pessoas da comunidade uma nova 
profissão. 

c) O agente comunitário deve conhecer não somente os problemas da 
comunidade, mas também, as possibilidades e potencialidades das 
pessoas para crescer e se desenvolver economicamente e socialmente. 

d) O agente comunitário deve ter uma capacidade de observação das 
pessoas, ambiente e coisas que as circundam sendo ativo e possuindo 
iniciativa para promover ações de saúde na comunidade onde trabalha.  
 

3. Existem pessoas que possuem mais chances de adoecer e morrer. O 
agente comunitário de saúde observa as condições que podem aumentar as 
chances de adoecer. Leia atentamente as alternativas abaixo e assinale a 
resposta INCORRETA. 
 
a) Lixo armazenado em local inadequado constitui uma condição de risco 

aumentado de adoecimento de uma população. 
b) É uma condição certa de adoecimento das pessoas o uso de venenos nas 

lavouras. 
c) Condição de baixa renda e escolaridade está diretamente ligada às 

condições de saúde de uma população. 
d) Hábitos alimentares, tanto em grande como em pouca quantidade 

constitui um dos fatores de adoecimento dos indivíduos numa 
comunidade. 
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4. O mapa constitui uma ferramenta indispensável para o trabalho do Agente 
comunitário de saúde retratando e aumentando os conhecimentos sobre a 
comunidade. Sobre o mapeamento de uma comunidade é correto afirmar, 
EXCETO: 
 
a) Através do mapa o agente comunitário pode conhecer os caminhos mais 

fáceis para chegar às localidades onde necessita. 
b) Observando o mapa o agente comunitário pode entender as dificuldades 

de algumas pessoas chegarem aos serviços de saúde e poderá propor 
alternativas que facilite o acesso de todos. 

c) O agente comunitário tendo em mãos o mapa pode sair para suas visitas 
sem necessariamente planejar suas visitas, pois pode chegar a qualquer 
lugar que precisar. 

d) A identificação dos grupos prioritários no mapa da região auxilia toda a 
equipe no planejamento das ações de saúde. 
 

5. A educação em saúde contribui para a melhoria da qualidade de vida da 
população que pode ser realizada através de ações amplas e complexas, o 
que não significa que sejam difíceis de serem desenvolvidas. Leia as 
alternativas abaixo e assinale a resposta CORRETA. 
 
( ) A atividade de educação em saúde é de responsabilidade de toda a 

equipe. 
( ) Na educação em saúde a linguagem deve ser acessível, simples e 

precisa. 
( ) Nos momentos de encontro é muito importante considerar o 

conhecimento e as experiências de cada participante e dar espaço para 
a troca de ideias. 

( ) Alguns passos podem favorecer o trabalho em grupo, como o 
planejamento das reuniões com objetivos definidos, local, dia e hora 
além da garantia da acessibilidade. 

( ) Saber ouvir e acolher o discurso do outro, fazendo juízo de valor e 
reconhecendo as características pessoais, emocionais e culturais das 
pessoas do grupo é fundamental para o bom êxito do trabalho. 

 
a) V, V, V, V, V; 
b) F, V, V, V, F; 
c) V, V, V, F, V; 
d) V, V, V, V, F. 
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6. Muitas vezes as soluções dos problemas de saúde são complexas 
demandando empenho dos profissionais da saúde e de outros setores com 
aumento da capacidade de respostas adequadas às necessidades da 
população. Este trabalho é denominado: 
 
a) Grupal; 
b) Articulado; 
c) Intersetorial; 
d) Social. 

 
7. Constituem compromissos das gestantes beneficiárias do “programa bolsa 
família”, EXCETO: 
 
a) Comparecer às consultas preconizadas pelo Ministério da Saúde na 

realização do pré- natal. 
b) Participar das atividades educativas sobre o aleitamento materno. 
c) Levar a criança à Unidade de Saúde para realização do acompanhamento 

do desenvolvimento e crescimento de acordo com a preconização do 
Ministério da Saúde. 

d) Realizar a inscrição no pré- natal. 
 

8. O agente comunitário é responsável pelo cadastramento de todas as 
famílias da sua microárea. Alguns cuidados são essenciais para o sucesso 
de seu trabalho. Assinale a resposta INCORRETA. 
 
a) Cada família deve ter um único formulário preenchido, não importa o 

número de pessoas que residem na mesma casa. 
b) Todas as informações que o agente comunitário conseguir será útil para 

planejar o seu trabalho. 
c) Toda informação sobre a família deverá ser anotada no caderno do 

agente comunitário de saúde para que possa discutir com os outros 
membros da equipe. 

d) A ficha de cadastramento deve permanecer na unidade de saúde e o 
agente comunitário fará o planejamento das ações junto com toda a 
equipe. 
 

9. A constituição mínima da equipe da Estratégia de Saúde da família 
contempla os seguintes profissionais, EXCETO: 
 
a) Médico; 
b) Enfermeiro; 
c) Agente comunitário de saúde; 
d) Dentista. 
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10. Uma das características essenciais para o agente comunitário de saúde 
obter sempre sucesso no seu trabalho é a capacidade de observação e 
discernimento das situações de risco à saúde numa comunidade. Assinale a 
opção que não aponte uma situação de risco observada pelo agente 
comunitário de saúde. 
 
a) Presença de uma criança desnutrida numa família de 5 (cinco) pessoas. 
b) Nascimento de gêmeos pesando menos de 2 (dois) quilos cada um numa 

família de 4 (quatro) pessoas. 
c) Presença de uma gestante numa família de 3 (três) pessoas. 
d) Presença de um acamado (deficiente físico de 20 anos) numa família de 6 

(seis) pessoas. 
 

11. A homeopatia, a fitoterapia, a acupuntura e práticas corporais constituem 
modalidades de serviços que contribuem para a saúde das pessoas e das 
comunidades normatizadas pelo governo federal através de Portaria 
ministerial em 2006 e são práticas denominadas: 
 
a) Práticas Componentes Complementares do SUS. 
b) Práticas Integrativas e complementares do SUS. 
c) Práticas Saudáveis e Integrantes do SUS. 
d) Práticas Comunitárias e complementares do SUS. 

 
12. Sobre o processo de coleta e sistematização de dados para a elaboração 
de um mapa de uma região de saúde, leia as alternativas que seguem e 
assinale a resposta CORRETA. 
 
( ) Número de pessoas por sexo e faixa etária e número de pessoas que 

nascem. 
( ) Número de pessoas diabéticas, acamadas e com deficiência. 
( ) Acesso e financiamento. 
( ) Renda familiar e número de cômodos da casa. 
 
I. Dados demográficos 
II. Dados epidemiológicos 
III. Dados socioeconômicos 
IV. Dados sanitários 

 
a) I, II, III, IV; 
b) II, I, III, IV; 
c) I, II, IV, III; 
d) III, II, IV, I. 
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13. O atendimento que favorece uma relação de confiança entre o 
profissional e o usuário, aumentando o vínculo e a adesão ao tratamento, 
valorizando o aspecto relacional e o cuidado é denominado: 
 
a) Cuidadoso; 
b) Resolutivo; 
c) Humanizado; 
d) Relacional. 

 
14. Sobre o trabalho em equipe realizado na Estratégia de Saúde da família, 
assinale a resposta CORRETA. 
 
a) Quem faz o trabalho de articulação da equipe de saúde da família é o 

médico. 
b) Na equipe de saúde da família cada membro sabe o que fazer e por isso 

são desnecessárias reuniões semanais. 
c) Realizar cadastramento das famílias é uma atribuição do Agente 

Comunitário de Saúde, mas pode ser uma atividade desenvolvida pelos 
demais membros da equipe. 

d) A atividade de planejamento e avaliação das atividades é um papel 
exclusivo do profissional da enfermagem numa equipe de saúde da 
família. 
 

15. A visita domiciliar é a atividade mais importante do processo de trabalho 
do Agente Comunitário de Saúde. A permissão de entrada em uma casa 
representa algo muito significativo que envolve confiança no ACS e por isso 
merece todo respeito. Numa visita o agente comunitário pode realizar 
diversas ações, EXCETO: 
 
a) Pode ser a melhor companhia para um idoso sem ultrapassar os limites 

de suas atribuições. 
b) Pode trocar fralda de um bebê. 
c) Pode ser amigo e conselheiro de uma pessoa ou da família. 
d) Pode permanecer o dia todo numa família, chegar e sair no momento que 

for conveniente para o profissional. 
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16. As atividades educativas fazem parte do processo de trabalho de todos 
os membros da equipe de saúde da família. Acerca deste assunto, assinale a 
resposta INCORRETA. 
 
a) Nos encontros destinados às atividades educativas a pauta deve ser bem 

elaborada e seguida rigorosamente para que sejam alcançados os 
objetivos. 

b) As discussões numa atividade educativa não devem ser influenciadas por 
convicções culturais, religiosas ou pessoais. 

c) Será necessário neutralizar delicadamente e firmemente as pessoas que, 
eventualmente, queiram monopolizar a reunião. 

d) Ter boa capacidade de comunicação, linguagem acessível, simples e 
precisa é uma característica que todo trabalhador deve procurar 
desenvolver para o sucesso das suas ações. 
 

17. Assinale a opção que descreva o princípio da integralidade do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
 
a) As ações e serviços de promoção à saúde, prevenção de doenças, 

tratamento e reabilitação são garantidos à todos os indivíduos e à 
coletividade independentemente das condições econômicas, idade, local 
de moradia, resultado do trabalho integrado e solidário dos gestores e 
trabalhadores de saúde, através de seus múltiplos saberes de práticas. 

b) Garante a todos os brasileiros o direito à saúde.   
c) Obedece a direção única em cada esfera de governo.   
d) Disponibilização de serviços que promovem a justiça social, com 

investimento maior do sistema no local onde e para quem as 
necessidades forem maiores. 
 

18. Ações de promoção à saúde são: 
 
a) Ações que garantem a assistência farmacêutica dos usuários. 
b) Ações que garantem serviços de atendimento ambulatorial de todos os 

usuários do SUS. 
c) Ações que contribuem para proporcionar a autonomia dos indivíduos e 

das famílias. 
d) Ações que contribuem para melhorar a qualidade de vida através da 

redução de incapacidades e deficiências. 
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19. Assinale a opção que não caracterize uma característica essencial de um 
profissional de saúde, incluindo o profissional agente comunitário de saúde 
no papel de desenvolvimento de atividades educativas. 
 
a) Deve ter a habilidade de acolher o saber e o sentir de todas as pessoas 

que encontra. 
b) Deve ter boa qualidade de comunicação, utilizando palavras técnicas que 

expliquem as situações de saúde de cada pessoa. 
c) Deve ser uma pessoa tolerante aos princípios e às diferentes crenças e 

valores que não sejam os seus próprios. 
d) Deve ter conhecimentos técnicos e sentir-se confortável para falar sobre o 

assunto debatido. 
 

20. O bom planejamento é uma condição necessária para gerar benefícios 
efetivos para uma população. O princípio do planejamento participativo que 
permite a reformulação das ações planejadas durante a sua execução é 
denominado: 
 
a) Prioridade; 
b) Flexibilidade; 
c) Organicidade; 
d) Adequabilidade. 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

A troca 
 

Pra mim, livro é vida; desde que eu era muito pequena os livros me 
deram casa e comida.  

 
Foi assim: eu brincava de construtora, livro era tijolo; em pé, fazia 

parede, deitado, fazia degrau de escada; inclinado, encostava num outro e 
fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta eu me espremia lá dentro pra 
brincar de morar em livro.  

 
De casa em casa eu fui descobrindo o mundo (de tanto olhar pras 

paredes). Primeiro, olhando desenhos; depois, decifrando palavras.  
 
Fui crescendo; e derrubei telhados com a cabeça. Mas fui pegando 

intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu 
ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas. Só por 
causa de uma razão: o livro agora alimentava a minha imaginação.  

 
Todo dia a minha imaginação comia, comia e comia; e de barriga assim 

toda cheia, me levava pra morar no mundo inteiro: iglu, cabana, palácio, 
arranha-céu, era só escolher e pronto, o livro me dava.  

 
Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gostosa 

que no meu jeito de ver as coisas é a troca da própria vida; quanto mais eu 
buscava no livro, mais ele me dava.  

 
Mas, como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um 

dia de alargar a troca: comecei a fabricar tijolo pra em algum lugar uma 
criança juntar com outros, e levantar a casa onde ela vai morar. 

BOJUNGA, Lygia 

 
21. O texto em referência é um depoimento que a autora deu para o Dia 
Internacional do Livro Infantil e Juvenil, de 1984, traduzido e divulgado nos 
64 países membros do IBBY. De acordo com a mensagem passada por ela: 
 
a) O livro teve participação ativa na vida da autora desde a infância até os 

dias atuais. 
b) O livro foi fundamental na infância, mas se desligando deste no futuro. 
c) O livro teve fundamental importância exclusivamente na sua vida escolar. 
d) O livro era sem fundamento algum até ela atingir a fase adulta. 
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22. Faça a relação das fases da vida da autora com a sua relação com o 
livro, de acordo com o texto. 
 
I. 1º período da infância 
II. 2º período da infância  
III. Pré-adolescência/adolescência 
IV. Jovem, adulto  

 
(      ) descobrindo o significado dos desenhos e das palavras 
(      ) fabricando livros  
(      ) brincando de casinha, livro era tijolo 
(      ) pegando intimidade com as palavras, alimentando a imaginação 

 
A sequência que preenche as lacunas acima é: 
 
a) IV – III – II – I;  
b) II – I – III – IV;  
c) I – II – IV – III;  
d) II – IV – I – III.  

 
23. O que MELHOR explica o título do texto é: 
 
a) A palavra “Troca” foi empregada apenas no sentido de exemplificar os 

diversos gêneros que a autora conheceu durante sua trajetória pela 
leitura.  

b) A palavra “Troca” foi empregada com o sentido de retribuição, uma vez 
que a autora devolve o que os livros lhe deram escrevendo outros livros 
para outros leitores. 

c) A palavra “Troca” foi empregada com o sentido de decepção pelo fato de 
a autora não ter encontrado satisfação no hábito adquirido na infância, 
sem trazer nenhum acréscimo na fase adulta.  

d) A palavra “Troca” foi empregada com o sentido de substituição de uma 
afinidade que autora tinha na infância por outra totalmente distinta.  

 
24. A expressão “fabricar tijolo”, utilizada no último parágrafo, está 
empregada no sentido figurado. Essa expressão, de acordo com o contexto 
significa: 
 
a) Ler livros;  
b) Colecionar livros;  
c) Escrever livros;  
d) Conhecer livros.  
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25. “Pra mim, livro é vida; desde que eu era muito pequena os livros me 
deram casa e comida.” 
As palavras destacadas são, respectivamente: 
 
a) Pronome oblíquo – pronome pessoal do caso reto – pronome oblíquo;  
b) Pronome demonstrativo – pronome pessoal do caso reto – pronome 

oblíquo;  
c) Pronome oblíquo – pronome pessoal do caso reto – pronome 

demonstrativo;  
d) Pronome pessoal do caso reto – pronome oblíquo – pronome possessivo.  
 
26. “Foi assim: eu brincava de construtora, livro era tijolo; em pé, fazia 
parede, deitado, fazia degrau de escada; inclinado, encostava num outro e 
fazia telhado.” Das palavras retiradas desse trecho, assinale aquela que é 
um adjetivo. 
 
a) Construtora; 
b) Pé;  
c) Deitado;  
d) Telhado.  
 
27. “E quando a casinha ficava pronta eu me espremia lá dentro pra brincar 
de morar em livro.” A oração destacada estabelece com a anterior uma 
relação de: 
 
a) Causa;  
b) Proporcionalidade;  
c) Condição;  
d) Finalidade.  
 
28. “Fui crescendo; e derrubei telhados com a cabeça. Mas fui pegando 
intimidade com as palavras.” A palavra destacada pode ser trocada sem 
alteração de sentido por: 
 
a) Portanto;  
b) Entretanto;  
c) Logo;  
d) Porque.  
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29. “Mas, como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um dia 
de alargar a troca: comecei a fabricar tijolo pra em algum lugar uma criança 
juntar com outros, e levantar a casa onde ela vai morar.” Todas as palavras 
retiradas desse trecho exercem função de complemento verbal de um verbo 
transitivo, EXCETO: 
 

a) A troca;  
b) Tijolo;  
c) Uma criança;  
d) A casa.  
 

Leia o texto a seguir para responder as questões 30 e 31. 
 

“Não é o crítico que importa; nem aquele que aponta onde foi que o 
homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. 
 
 O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, 
cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue; que luta bravamente; 
que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções; 
mas que, na verdade, se empenha em seus feitos; que conhece o 
entusiasmo, as grandes paixões; que se entrega a uma causa digna; que, na 
melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, 
na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente.”  

(Trecho do discurso “Cidadania em uma República, proferido por Theodore 
Roosevelt) 

 

30. “O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo 
rosto está manchado de poeira, suor e sangue; que luta bravamente; que 
erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções;” 
Quanto às palavras destacadas acima, é CORRETO o que se afirma em: 
 
a) São todas pronomes relativos introduzindo orações adjetivas; 
b) Há dois pronomes relativos introduzindo orações adjetivas e duas 

conjunções subordinativas;  
c) São todas conjunções integrantes introduzindo orações substantivas; 
d) São todas conjunções coordenativas introduzindo orações coordenadas 

sindéticas. 
 

31. “(...) ao menos fracassa ousando grandemente.” No que se refere à 
palavra destacada desse trecho, a mesma exerce: 
 

a) Função de complemento verbal de um verbo transitivo direto;  
b) Função de complemento verbal de um verbo transitivo indireto; 
c) Função de um adjunto adverbial;  
d) Função de um adjunto adnominal.  
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32. Levando em consideração a escrita das palavras, assinale aquela que 
apresenta inadequação ortográfica. 
 
a) Excepcional;  
b) Extraordinário;  
c) Excreção;  
d) Excrevinhar.   
 
33. “Eu sempre queria saber ____________ ela resolveu deixar sua casa.” A 
palavra que completa corretamente a lacuna acima é: 
 
a) porque;  
b) por que;  
c) porquê;  
d) por quê.  
 
34. Em relação à acentuação gráfica, todas as palavras proparoxítonas 
devem receber acento. Observa-se essa regra em: 
 
a) Ríspido;  
b) Órfão;  
c) Secretária;   
d) Chalé.  
 
35. Dos ditos populares abaixo, assinale aquele em que a palavra destacada 
NÃO é um adjetivo. 
 
a) Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. 
b) Deus escreve certo por linhas tortas. 
c) Gato escaldado tem medo de água fria. 
d) Para cima todo santo ajuda. 
 
36. Nos verbos impessoais, ou seja, nos verbos que não apresentam 
sujeito, o verbo deverá ser conjugado sempre na 3.ª pessoa do singular. É 
exemplo desse tipo de verbo: 
 
a) Havia várias crianças correndo no parque. 
b) Fez várias amostras de arranjos para a feira.  
c) Existe, na realidade, uma outra opção de faturamento. 
d) Deu, no relógio da matriz, uma hora em ponto.  
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37. Levando em consideração a regência dos verbos abaixo, assinale a 
alternativa em que o emprego do verbo infringe as normas que determina a 
gramática normativa. 
 
a) Gosto muito de assistir a filmes de suspense.  
b) Não simpatizo com esse tipo de pessoa.  
c) Prefiro doces caseiros do que sorvete industrializado.  
d) Aspiro a uma boa posição na empresa.  
 
38. Houve inadequação no emprego da crase em: 
 
a) Não cheguei à tempo do início do jogo.  
b) Refiro-me à revista de esportes radicais.  
c) Gosto bastante de pizza à moda.  
d) Entregue esses livros à bibliotecária.  
 
39. A frase que apresenta o verbo destacado no pretérito perfeito é: 
 
a) Nada se resolve com violência.  
b) Nós iríamos se tivéssemos chegado cedo. 
c) Ela acreditava em dias melhores. 
d) O disco voador abduziu o fazendeiro.  
 
40. Quanto ao emprego do pronome oblíquo, a frase que está em 
DESACORDO com a gramática normativa é: 
 
a) Me passe por favor esta régua.  
b) Chamar-me-iam de louco se pudessem. 
c) Nuca se queixa nem se aborrece.  
d) Jamais te importunei.  
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FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato 
ao final da prova. 

 
FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO) 

 
 

1  A  B  C  D        21  A  B  C  D 

                         

2  A  B  C  D        22  A  B  C  D 

                         

3  A  B  C  D        23  A  B  C  D 

                         

4  A  B  C  D        24  A  B  C  D 

                         

5  A  B  C  D        25  A  B  C  D 

                         

6  A  B  C  D        26  A  B  C  D 

                         

7  A  B  C  D        27  A  B  C  D 

                         

8  A  B  C  D        28  A  B  C  D 

                         

9  A  B  C  D        29  A  B  C  D 

                         

10  A  B  C  D        30  A  B  C  D 

                         

11  A  B  C  D        31  A  B  C  D 

                         

12  A  B  C  D        32  A  B  C  D 

                         

13  A  B  C  D        33  A  B  C  D 

                         

14  A  B  C  D        34  A  B  C  D 

                         

15  A  B  C  D        35  A  B  C  D 

                         

16  A  B  C  D        36  A  B  C  D 

                         

17  A  B  C  D        37  A  B  C  D 

                         

18  A  B  C  D        38  A  B  C  D 

                         

19  A  B  C  D        39  A  B  C  D 

                         

20  A  B  C  D        40  A  B  C  D 

 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

 


