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Prefeitura Municipal de  
Vermelho Novo - MG 

 

Concurso Público nº 01/2018 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargo Pretendido 

FISIOTERAPEUTA 

 
 

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. Sobre as alterações da marcha decorrentes ao envelhecimento natural, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A redução da velocidade da marcha é principalmente devida à diminuição 
da amplitude dos passos; 

b) O adulto da terceira idade passa uma porcentagem menor do ciclo da 
marcha na fase de sustentação; 

c) Os movimentos de extensão e flexão ao nível dos joelhos, assim como a 
amplitude dinâmica dos movimentos do joelho diminuem ao longo dos 
anos; 

d) A velocidade do contato do calcanhar em sentido horizontal é maior nas 
pessoas da terceira idade. 

 

2. Qual das alternativas abaixo NÃO representa um sinal de alerta de 
possível distúrbio do desenvolvimento de uma criança? 
 

a) Peso muito baixo ao nascer; 
b) Prematuridade; 
c) Irritabilidade; 
d) Parto tipo cesárea. 

 

3. Hoje, já se sabe que os reflexos não são a única forma de movimentação 
do recém-nascido, portanto considera-se o comportamento reflexo como 
sendo “pré-funcional, ou seja, uma forma imatura de comportamento motor 
que se aperfeiçoa em direção à ação motora adequada à tarefa e ao 
contexto, na medida em que a criança se locomove e entra em contato com 
o ambiente”. 
Quais desses reflexos são manifestações evolutivas presentes nos recém-
nascidos? 
 

a) Tônico cervical simétricos e assimétricos; 
b) Marcha automática, de preensão e de sucção; 
c) Reflexo tônico labiríntico e Landau I e II; 
d) Moro e de marcha automática. 
 

4. Como já é sabido, a criança com diagnóstico de mielomeningocele é 
portadora de múltiplos defeitos, assim poderá apresentar, associado, um 
quadro clínico de: 
 

a) Encefalite; 
b) Microcefalia; 
c) Anencefalia; 
d) Hidrocefalia. 
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5. Uma criança de 4 anos, acompanhada pelo programa Saúde da Família 
de sua cidade apresentou em um exame de rotina lentidão no 
desenvolvimento da fala e independência motora, apesar de ter adquirido a 
marcha antes dos 18 meses. Em um exame mais minucioso, observou-se 
discreta queda plantar e hipertrofia de panturrilhas. Qual patologia é 
compatível com a presença desse histórico de sintomas? 
 

a) Paralisia Cerebral do tipo Diplegica; 
b) Distrofia Muscular de Duchenne; 
c) Espinha Bifida Oculta; 
d) Distrofia Muscular de Becker. 
 

6. A doença de Parkinson apresenta uma evolução progressiva e lenta, 
tornando o paciente gradativamente menos independente, necessitando 
cada vez mais de ajuda externa. O fisioterapeuta deve ajudá-lo a manter sua 
independência pelo maior tempo possível, além de aconselhar os familiares 
e todos os que assistem o paciente afetado durante o progresso da moléstia 
e a estabilização cada vez maior das suas incapacidades. Sobre os sintomas 
dessa doença, considere as seguintes afirmativas: 
 

I. As alterações principais são as sensitivas, observando-se parestesias e 
diminuição da sensibilidade profunda. 

II. A espasticidade está presente desde as fases iniciais e dificulta o 
movimento ativo. 

III. Observam-se perda da oscilação dos braços durante a marcha e 
dificuldade na execução de movimentos suaves, como vestir-se.  

IV. O tremor, a bradicinesia e a rigidez são sinais importantes. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras; 
b) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras; 
c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras; 
d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

7. Do ponto de vista de intervenção da fisioterapia os parâmetros 
gasométricos são considerados importantes recursos para avaliar a condição 
clínica do paciente. Em relação à curva de dissociação da hemoglobina, qual 
das alternativas abaixo representa um fator que determina a diminuição da 
afinidade da molécula de oxigênio pela hemoglobina? 
 

a) Redução do pH sanguíneo; 
b) Elevação acentuada do pH sanguíneo; 
c) Redução da PaCO2; 
d) Elevação da temperatura corporal. 
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8. Em relação ao idoso, são alterações no sistema músculo esquelético 
comumente observadas, EXCETO: 
 
a) Aumento no número de unidades motoras. 
b) Aumento do limiar da sensação vibratória. 
c) Retardo na resposta aos estímulos. 
d) Redução no número de fibras tipo II.  
 
9. Sobre a Síndrome do Túnel Carpo (STC) é INCORRETO afirmar: 
 
a) A eletroneuromiografia, quando solicitada, deve ser feita em posições de 

hipoflexão/extensão, pois, quando realizada na posição anatômica, pode 
deixar de identificar esta patologia; 

b) Decorre da desproporção continente/conteúdo no túnel do carpo; 
c) É a compreensão do nervo mediano ao nível do punho; 
d) Ocorre nas tarefas manuais repetitivas, principalmente se houver força ou 

desvio do carpo, quando os tendões hipertrofiados ou edemasiado 
comprimem o nervo mediano. 

 
10. As lesões de plexo braquial apresentam graves repercussões sobre a 
qualidade de vida do indivíduo com esse distúrbio. Se um paciente de 25 
anos sofreu acidente de moto, apresentando lesão do plexo braquial no nível 
das raízes de C5 e C6, quais movimentos foram afetados? 
 
a) Extensão, adução e rotação externa. 
b) Flexão, abdução e rotação interna. 
c) Extensão, adução e rotação interna. 
d) Flexão, abdução e rotação externa. 
 
11. A Política Nacional de Humanização (PNH) surgiu para que se tornasse 
realidade os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Sobre esta 
política é correto afirmar, EXCETO. 
 
a) A PNH surgiu sob os efeitos da décima primeira Conferência Nacional de 

Saúde realizada em 2001. 
b) A PNH busca o fortalecimento dos coletivos para a ampliação de suas 

capacidades de análise e intervenção. 
c) A PNH está associada aos princípios de dissociabilidade entre atenção e 

gestão, com estímulo ao protagonismo dos sujeitos, promovendo 
mudanças nos serviços de saúde e nos sujeitos que deles participam. 

d) A PNH alinhada com a luta da reforma sanitária contra todas as formas de 
autoritarismo possui um método de tríplice inclusão, de maneira a 
fomentar as redes de atenção à saúde em busca da resolutividade para 
os problemas de saúde da população. 



Prova de Fisioterapeuta 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO - MG.    - 5 - 

12. A Constituição Federal de 1988 garante o direito à saúde para todo 
cidadão brasileiro. O princípio que assegura este direito desde as ações de 
prevenção de doenças até a utilização de recursos de maior complexidade 
na resolução dos problemas de saúde de um indivíduo é: 
 
a) Integralidade; 
b) Universalidade; 
c) Resolutividade;  
d) Unicidade. 

 
13. O Sistema Único de Saúde brasileiro é regulamentado por leis e na Lei 
8.080, no que concerne às ações de vigilância em saúde, é responsabilidade 
dos entes federativos se ocuparem de quais tipos de vigilância, tendo em 
vista o direito à saúde de todo cidadão brasileiro. 
 
a) Vigilância à saúde do trabalhador; 
b) Vigilância à assistência terapêutica e farmacêutica; 
c) Vigilância sanitária das cozinhas industriais; 
d) Vigilância às indústrias, aeroportos e ao serviço escravo. 

 
14. No sistema Único de Saúde (SUS) são previstas instâncias colegiadas 
regulamentadas pela Lei 8.142/90. Assinale a resposta CORRETA. 
 
a) Conselho de deliberação e conferência de saúde; 
b) Conferência de saúde e conselho de saúde; 
c) Câmara técnica e conferência de saúde; 
d) Conselho de saúde e fundo de saúde. 

 
15. O conjunto de ações de saúde desenvolvidas em âmbito individual e 
coletivo que vão desde a promoção e proteção da saúde, a prevenção de 
doenças, diagnóstico, tratamento e reabilitação e manutenção da saúde 
através de ações que visam à integralidade da assistência é o que compõe a 
Atenção Básica em Saúde. Assinale a única alternativa que NÃO caracteriza 
as expectativas de países orientados à atenção primária à saúde. 
 
a) Maior expectativa de vida em todas as idades. 
b) Menor perda de anos de vida devido a todas as causas, exceto por 

causas externas. 
c) Menor mortalidade neonatal. 
d) Menos crianças com baixo peso ao nascer. 
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16. Sobre as Redes de Atenção à Saúde é INCORRETO afirmar. 
 
a) A Atenção Básica encontra-se como a coordenadora do cuidado e 

ordenadora da rede constituindo um mecanismo de superação da 
fragmentação na assistência. 

b) A organização da Rede de Assistência à Saúde exige a definição da 
região de saúde, com definição dos limites geográficos e sua população e 
estabelecimento do rol de ações e serviços a serem ofertados na região. 

c) A estruturação e organização das Redes de Atenção à Saúde visam 
aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do Sistema Único de 
Saúde para assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços que 
necessita com efetividade e eficiência. 

d) Uma Rede de Atenção à Saúde é definida como arranjos organizativos de 
ações e serviços de saúde, com iguais densidades tecnológicas, que são 
integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão. 
 

17. Sobre o Pacto pela vida é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) É constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em 

objetivos de processos e resultados e derivados da análise de situação de 
saúde do País das prioridades definidas pelo Governo. 

b) É uma política de saúde que contribui para o fortalecimento da 
capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e 
endemias. 

c) Tem o objetivo de implantar a Política Nacional da Pessoa idosa com a 
aquisição de serviços especializados em geriatria, casas de abrigo, em 
parceria com organizações não governamentais. 

d) Objetiva contribuir na redução da mortalidade materna, infantil e neonatal. 
 

18. Sobre as leis que regulamentam as ações do Sistema Único de Saúde é 
CORRETO afirmar. 
 
a) A Lei que regulariza as ações e serviços de saúde voltados para o 

atendimento das populações indígenas é Lei Nº 11.108, de 7 de abril de 
2005. 

b) A lei 8.080 de 1990 dispõe sobre a transferência intergovernamental de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

c) A Lei 8.142 de 1990 dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do SUS. 

d) A NOAS/01 institui o PAB “per capita” para a Atenção Básica. 
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19. A saúde no seu conceito mais amplo, já previsto na Constituição Federal, 
abarca campos muito amplos de igual importância, a saber. 
 
a) Política de prevenção, política de assistência e política de cura de 

doenças. 
b) Política de assistência, política farmacêutica e política de intervenção 

social. 
c) Política de assistência à saúde, política de intervenções ambientais e as 

políticas que interferem nos determinantes sociais do processo saúde 
doença. 

d) Política no campo assistencial, social e econômico. 
 

20. No Sistema Único de Saúde (SUS) existe uma atuação contínua, 
articulada, integrada e solidária das áreas de planejamento das três esferas 
de gestão com o objetivo de assegurar a resolutividade e qualidade dos 
serviços prestados à população. Assinale a alternativa que NÃO caracteriza 
um problema organizacional do SUS. 
 
a) Crescimentos dos planos de saúde de maneira desarticulada com o SUS 

provocando a consolidação de dupla porta de entrada ao Sistema de 
Saúde. 

b) Existência de tensões entre os níveis de complexidade da atenção à 
saúde. 

c) Existência de desrespeito ao cidadão e ao consumidor, caracterizando 
uma humanização precária. 

d) Ineficácia da atenção básica à saúde provocando sobrecarga aos demais 
níveis da assistência.  
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

QUEM DIRIA? 
 
"Não é que eu não goste mais de você, eu gosto de você, é só uma questão 
de lógica.  
Se um dia isso tudo vai acabar, não é melhor acabar logo agora?  
Já que vai terminar dando errado mesmo, pra quê esperar?  
É claro que um dia vai dar errado.  
A maior parte dos casais dá errado um dia. 
[...] 
Melhor ficar por aqui enquanto não deu errado ainda. 
Pelo menos agora a gente ainda tem chance de ser feliz por aí  
A gente é feliz, eu sei.  
Então pra quê estragar? 
É claro que o amor vai se gastar.  
É lógico que um dia isso tudo vai passar. 
É óbvio que a gente não vai ser feliz assim a vida inteira. 
Não vai ser muito mais triste depois, quando a tristeza pegar a gente 
desprevenido? 
[...] 
Vai ser muito mais difícil ver o amor diminuindo, diminuindo, acabando, ver o 
tempo que era bom ficando cada vez mais distante, a gente se lembrando de 
agora e pensando, tá vendo?, era melhor ter acabado antes.  
Eu sei que é difícil. 
Mas eu acho melhor a gente acabar aqui, Fulano." 
[...] 
 
21. O texto apresenta o discurso de uma mulher sobre os motivos que a 
levam a romper com fulano, a quem se dirige. Pode-se AFIRMAR que o 
motivo fundamental é: 
 
a) A falta de amor dela pelo amado; 
b) A lógica que rege o amor; 
c) Uma paixão por uma outra pessoa que a despertou; 
d) A certeza para ela que não existe amor em um relacionamento. 
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22. No texto, há dois momentos que se opõem: o presente e o futuro. Em 
relação ao momento presente, deduz-se que: 
 
a) O amor dos dois é feliz, por isso a surpresa causada pelo desejo da moça 

de romper o relacionamento. 
b) Os dois não estão felizes com o relacionamento, devido a falta de amor. 
c) A descoberta no momento que ela não o ama e quer buscar sua 

independência. 
d) A descoberta que o amado não a ama e deve estar envolvido em outro 

relacionamento. 
 

23. As formas verbais no presente do subjuntivo e presente do indicativo 
deixam implícito: 
 

a) Que, apesar do desejo de terminar tudo, no momento ainda existe amor e 
felicidade que este proporciona aos dois amantes. 

b) Que o momento em que os dois estão vivendo é um momento conturbado 
e incerto no que se refere ao sentimento presente de um pelo outro. 

c) Que o desejo de terminar tudo é a certeza de que ela não o ama mais e 
sente-se incomodada com a companhia dele. 

d) Que o término do relacionamento é a certeza de que não existe e nunca 
existirá amor, pois este é algo irreal e impossível de acontecer. 

 

24. De acordo com as palavras e expressões utilizadas indicando o futuro: 
 

a) Demonstra que o amor á algo surreal e nunca experimentado realmente. 
b) Reforça que só ama aquele que permanece com o outro eternamente. 
c) Revela a impossibilidade de as pessoas serem felizes no amor para 

sempre. 
d) Ratifica a ideia de que o amor não desgasta, permanece o mesmo e 

nunca se apaga. 
 

25. Para indicar o que acontecerá ao amor dos dois no futuro, a moça se 
vale das várias formas verbais perifrásticas, ou seja, formadas pelo verbo 
auxiliar + infinitivo do verbo principal. A relação entre a utilização dessas 
formas e os motivos da moça terminar o romance: 
 

a) Demonstra a certeza de que a moça não o ama mais e, por isso deseja o 
término do romance. 

b) Caracteriza a necessidade de romper o relacionamento pela falta de 
sentimento da moça pelo outro. 

c) Reforça a ideia de que o amor sentido pela moça não é mais pelo seu 
parceiro, mas sim se revela um sentimento mais forte por outro. 

d) Traduz a certeza da moça de que o amor um dia terminará, sendo este o 
argumento para que cesse tudo antes disso ocorrer.  
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26. “Vai ser muito mais difícil ver o amor diminuindo, diminuindo, acabando, 
ver o tempo que era bom ficando cada vez mais distante, a gente se 
lembrando de agora e pensando, tá vendo?, era melhor ter acabado 
antes.” Nesse trecho, há verbos no gerúndio. O efeito que esses verbos 
criam no texto, considerando o assunto tratado: 
 
a) Os verbos indicam que a ação de diminuição do amor vai se realizar de 

maneira progressiva, em etapas sucessivas e paulatinas, até restar 
apenas a lembrança do que foi esse amor. 

b) Os verbos indicam uma ação intensificada do sentimento de amor, tendo 
uma ascendência significativa, ocasionando um sentimento possessivo 
dela pelo seu amante. 

c) Os verbos no gerúndio indicam a probabilidade de tudo dar errado entre 
os dois, uma vez que o sentimento dela por ele, no presente, está 
desgastado e insignificante. 

d) Os verbos nessa forma no gerúndio não interferem no contexto, sendo 
apenas um emprego do mesmo pela autora sem nenhuma intenção 
contextual.  

 
27. “É claro que um dia vai dar errado.” Pode-se AFIRMAR, no que diz 
respeito à oração destacada: 
 
a) É uma oração coordenada exprimindo uma explicação; 
b) É uma oração adverbial estabelecendo uma causa; 
c) É uma oração substantiva com função de sujeito da oração principal; 
d) É uma oração adjetiva estabelecendo uma restrição ao termo 

antecedente. 
 

28. “Melhor ficar por aqui enquanto não deu errado ainda.” A palavra 
destacada exprime um(a): 
 
a) Condição;  
b) Consequência; 
c) Tempo;  
d) Concessão.  

 
29. “Mas eu acho melhor a gente acabar aqui, Fulano." A palavra destacada 
pode ser trocada, sem alteração de sentido por: 
 
a) Portanto;  
b) Entretanto;   
c) Porquanto;   
d) Contanto.  
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30. “Podem existir mil obstáculos, mas nada fará com que meu amor por ti 
morra. Atravessarei até os maiores mares, mas não existirá água suficiente 
que afogue o amor que sinto por você.” As palavras destacadas são, 
respectivamente: 
 
a) Conjunção subordinativa e pronome relativo;  
b) Pronome relativo e conjunção subordinativa;  
c) Pronome relativo e pronome relativo;  
d) Conjunção subordinativa e conjunção coordenativa.  

 
31. “Atravessarei até os maiores mares, mas não existirá água suficiente que 
afogue o amor que sinto por você.” Analisando a morfossintaxe do “que” 
destacado, este tem como antecedente a palavra amor e exerce a função 
sintática de: 
 
a) Sujeito;  
b) Objeto direto;  
c) Objeto indireto;  
d) Predicativo do sujeito.   

 
Leia o texto a seguir para responder as questões 32 e 33. 

 
Nunca imaginei que amaria de forma tão intensa e incondicionalmente. Você 
me mostrou um amor que não conhecia, que independe completamente da 
opinião de qualquer outra pessoa, como se o mundo fosse habitado apenas 
por nós dois. É um amor que não vê defeitos e todas as características não 
passam de peculiaridades. 
 
É tudo tão forte e vivo que às vezes sinto como se o ar que eu respiro 
dependesse da sua presença, tudo vindo de você me faz bem, é algo tão 
especial e incrível que às vezes me belisco para ter a certeza que realmente 
estou vivendo tudo isso. 
 
32. “[...] como se o mundo fosse habitado apenas por nós dois.” No que diz 
respeito à voz verbal, esta oração está: 
 
a) Na voz passiva analítica;  
b) Na voz passiva sintética;  
c) Na voz reflexiva; 
d) Na voz ativa.  
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33. “É tudo tão forte e vivo que às vezes sinto como se o ar que eu 
respiro dependesse da sua presença” a parte destacada estabelece em 
relação a oração anterior um(a): 
 
a) Causa;  
b) Proporcionalidade;  
c) Temporalidade;  
d) Consequência.  

 
34. Alguns recursos linguísticos são utilizados na linguagem não verbal. 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
 

Essa imagem apresenta uma: 
 
a) Metáfora;  
b) Antítese;  
c) Elipse;   
d) Hipérbole. 

 
35. Atente-se para o texto a seguir: 

 
“A Copa do Mundo 2018 será disputada entre os dias 14 de junho e 15 de 
julho, na Rússia. O país, pela primeira vez anfitrião da competição, montou 
11 cidades-sede para receber a disputa, esta que será a primeira a 
acontecer no Leste Europeu e a décima primeira na Europa.” 
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A palavra destacada retoma: 
 
a) País;  
b) Competição; 
c) Cidades-sede; 
d) Disputa.  

 
36. Atente-se para o texto a seguir: 
 

 
 
A frase abaixo em que a palavra “porque” deve ser utilizada da mesma forma 
que foi empregada no segundo quadrinho: 
 
a) Não sei (.............) tanta preocupação com essa situação tão simples. 
b) Tudo se resolve, (............) pra tudo há uma solução. 
c) Este é um (...............) que nos deixa extasiados. 
d) Ficas questionando dessa forma (.................)?  
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37. Leia a tirinha a seguir. 
 

 
 
Houve uma inadequação no que diz respeito à concordância, conforme a 
gramática normativa: 
 
a) Apenas no primeiro quadrinho;  
b) Apenas no terceiro quadrinho;  
c) No primeiro e terceiro quadrinhos;  
d) Em todos os quadrinhos.  

 
38. Considerando o que rege a gramática normativa, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Deve haver, sem sombra de dúvida, várias formas de resolver esse 

problema. 
b) Já vai fazer, no próximo mês, seis meses que não reunimos para discutir 

assuntos relativos ao nosso condomínio. 
c) Podem existir nas regiões menos favorecidas muita falta de recursos 

relacionados à qualidade de vida. 
d) Bateram, no relógio da matriz da praça, quatro horas em ponto.  

 
39. O emprego da palavra destacada está inadequado em: 
 
a) Nada mais fazia senão reclamar. 
b) Estava sempre mal-humorado.  
c) Treinava afim de alcançar uma boa classificação.  
d) Nada se encontrava onde deixei no último encontro.  

 
40. Todas as frases abaixo possuem ambiguidade, EXCETO: 
 
a) A mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. 
b) Os alunos insatisfeitos reclamaram da nota no trabalho. 
c) O aluno disse ao professor que era carioca. 
d) A mãe pegou o filho que corria na rua. 
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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. 

 


