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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 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
 

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. Constituem pessoas consideradas do grupo especial de pacientes com 
suspeita de dengue que devem realizar hemograma completo com contagem 
de plaquetas mesmo sem sangramentos e sinais de alarme, EXCETO: 
 
a) Gestantes; 
b) Crianças menores de 15 anos; 
c) Maiores de 40 anos; 
d) Adultos acima de 60 anos com comorbidades. 

 
2. Para o enfrentamento de uma epidemia de dengue existe um conjunto de 
medidas organizativas e de capacitação que cada unidade de saúde deve 
realizar e se responsabilizar seguindo estratégias bem precisas. Leia as 
alternativas e assinale a resposta CORRETA. 
 
I. Atenção primária 
II. Atenção secundária 
III. Atenção terciária 

 
( ) Identificação e eliminação de criadouros domiciliares. 
( ) Visita domiciliar aos pacientes com suspeita de dengue. 
( ) Manejo clínico dos pacientes classificados no grupo C. 
( ) Realização de hemograma e contagem de plaquetas. 
( ) Ações de educação em saúde e mobilização social. 
 
a) I, II, III, I, II; 
b) I, II, I, III, I; 
c) I, I, III, II, I; 
d) I, II, I, II, III. 

 
3. A prova do laço para os pacientes com suspeita de dengue deve ser 
realizada em todos os pacientes, mesmo naqueles que não apresentam 
sangramentos. Sobre esta prova é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) A prova deve ser realizada com garrote. 
b) A prova é positiva quando houver 20 ou mais petéquias no quadrado em 

adultos. 
c) A prova é positiva quando houver 10 ou mais petéquias no quadrado em 

crianças. 
d) A prova deve ser precedida por um minucioso exame de pele e mucosas. 
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4. É sabido que no Brasil gripe (influenza) não é um motivo para ausentar-se 
do trabalho; frequentemente encontramos colegas de trabalho com coriza, 
tosse, febre e nem por isso se consideram doentes. Sobre a 
transmissibilidade da influenza, assinale a resposta INCORRETA. 
 
a) O modo de transmissão mais comum é a transmissão indireta, por meio 

de pequenas gotículas de aerosol expelidas pelo indivíduo infectado com 
o vírus. 

b) A eficiência da transmissão por vias aéreas depende da carga viral do 
transmissor. 

c) Fatores ambientais, tais como umidade e temperatura constituem 
condições que podem aumentar ou diminuir a transmissibilidade da 
doença. 

d) Pode ocorrer a transmissão indireta através do contato com secreções do 
doente, sendo que a transmissibilidade depende do tempo transcorrido 
entre a contaminação e o contato com a superfície contaminada. 
 

5. Sobre as práticas integrativas e complementares no SUS (Sistema Único 
de Saúde), assinale a resposta CORRETA. 
 
a) Em 2018 o Ministério da Saúde publicou a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares para contribuir com o aumento da 
resolutividade do SUS, com a ampliação do acesso, garantindo qualidade, 
eficácia, eficiência e segurança para os pacientes. 

b) Fitoterapia, homeopatia e a medicina tradicional chinesa/ acupuntura 
estão entre as primeiras práticas implantadas, consolidadas e avaliadas 
no SUS. 

c) Os principais fundamentos das práticas complementares e integrativas no 
SUS é a recuperação da saúde junto com a medicina alopática. 

d) A Organização Mundial da Saúde desde o ano 1930 recomenda Políticas 
Nacionais voltadas para a integração e inserção da medicina tradicional 
aos sistemas oficiais de saúde. 
 

6. Sobre Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho e lesões por 
esforços repetitivos (LER/DORT), assinale a resposta INCORRETA. 
 
a) São doenças que atingem principalmente os membros superiores, 

podendo atingir também outras partes do corpo. 
b) A exigência de garantir a produção pode ser um fator de risco para 

desenvolver uma lesão por esforço repetitivo. 
c) O tratamento de LER/ DORT é sempre cirúrgico, demandando longa 

ausência do trabalhador às suas atividades. 
d) Quando se trata de LER/DORT, a empresa deve emitir Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT) ou poderá ser feita por médico ou sindicato. 
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7. Dor nas costas hoje em dia é tida como uma das mais comuns da 
população. Estima-se que 80% da população sofrerá pelo menos uma crise 
aguda durante sua vida. Assinale a resposta que não se adéqua à 
prevenção. 
 
a) Pedir sempre ajuda a outras pessoas para carregar objetos pesados. 
b) Tomar medicamento para dor antes de fazer qualquer esforço físico. 
c) Procurar não se manter em posições fixas durante o trabalho ou nas 

atividades domésticas. 
d) Evitar levantar-se bruscamente. 

 
8. A alimentação é importante em qualquer idade e uma alimentação 
balanceada ajuda a manter ou recuperar a saúde dos indivíduos. Foram 
propostos pelo Ministério da Saúde alguns passos para uma alimentação 
saudável. Assinale a resposta INCORRETA. 
 
a) Sempre que possível, a companhia de familiares, amigos ou vizinhos na 

hora da refeição proporciona mais prazer e favorece o apetite. 
b) Faça 3(três) refeições por dia, sempre nos mesmos horários, comendo 

devagar e desfrutando do que está comendo. 
c) Beba água mesmo quando não sentir sede; a quantidade de água que 

precisamos ingerir é variável e vai depender de diferentes fatores, como 
idade, peso da pessoa, atividade física, clima e temperatura ambiente. 

d) Evite comer produtos prontos para consumo, como biscoitos, bolos, 
doces, sobremesas, sucos industrializados, pois na maioria das vezes 
tendem a ser nutricionalmente desequilibrados. 
 

9. Quedas para pessoas idosas podem significar perda de autonomia e 
incapacidades parciais ou totais. Para evitar quedas nesta idade, muitos são 
os cuidados a serem observados pelo próprio idoso. Todo profissional de 
saúde precisa atentar para as orientações adequadas, tais como, EXCETO: 
 
a) Orientar ao idoso que deixe uma luz acesa à noite para o caso de 

necessitar se levantar. 
b) Colocar tapetes nas portas e salas para evitar que o ambiente fique frio. 
c) Orientá-lo a esperar que o ônibus esteja completamente parado para subir 

ou descer. 
d) Orientar que use sapatos fechados e com solado de borracha. 
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10. Sobre as doenças infecciosas, leia as alternativas e marque a resposta 
CORRETA. 
 

I. Coqueluche 
II. Febre purpúrica 
III. Linfogranuloma venereo 
IV. Ancilostomiase  
V. Cancro mole 

 

( ) Bordetella pertussis 
( ) Haemophilus ducrey 
( ) Necator americanus 
(  ) Haemophilus Influenzae aegyptius 
( ) Chlamydia tracomatis 

 

a) I, II, II, IV e V; 
b) I, III, IV, V e II; 
c) I, IV, V, II e III; 
d) I, V, IV, II e III. 
 

11. Sobre o modo de transmissão de doenças infecciosas, assinale a 
resposta CORRETA. 
 

a) Caxumba é transmitida através da disseminação de gotículas, por via 
aérea ou por contato direto com saliva de pessoas infectadas. 

b) A poliomielite é transmitida somente pela via oral-fecal.  
c) O sarampo é transmitido pela via oral-fecal. 
d) A varicela é transmitida diretamente por objetos contaminados com 

secreções das vesículas e membranas mucosas de pacientes infectados.    
 

12. Para o exercício da profissão de enfermagem o profissional é obrigado a 
se inscrever nos Conselhos Regionais apresentando seu diploma. Existem 
vários tipos de inscrição. Assinale a resposta INCORRETA. 
 

a) Inscrição primária; 
b) Inscrição secundária; 
c) Inscrição definitiva; 
d) Inscrição remida. 
 

13. Segundo o código de ética dos profissionais de enfermagem é proibido: 
 

a) Participação do profissional da enfermagem nas pesquisas experimentais. 
b) Ser honesto no relatório das pesquisas. 
c) Respeitar o natural pudor, a privacidade e a intimidade do paciente. 
d) Abandonar o cliente em meio ao tratamento sem garantia da continuidade 

da assistência. 
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14. As infrações éticas dos profissionais de enfermagem podem ser 
consideradas leves, graves ou gravíssimas. Existem, porém circunstâncias 
atenuantes, a saber, EXCETO: 
 

a) O infrator ter procurado logo após a infração, por sua espontânea vontade 
e com eficiência, evitar ou minorar as consequências de seus atos. 

b) Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. 
c) Ter repetido sem querer e por isso facilitou a ocultação. 
d) Ter realizado atos sob coação e/ ou intimidação. 

 
15. A higienização das mãos é uma das práticas necessárias à segurança do 
paciente. Sobre o procedimento é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) O uso de luvas substitui a necessidade de higienização das mãos. 
b) A higienização das mãos deve ser realizada com água fria para minimizar 

riscos de dermatites.  
c) Após aplicação de produtos à base de álcool é necessário deixar mãos e 

antebraços secarem completamente antes de calçar luvas esterilizadas. 
d) As mãos devem ser higienizadas após contato com áreas próximas ao 

paciente. 
 

16. Para prevenir erros de medicação é utilizada a prática da verificação dos 
5 certos criados originalmente na década de 1960. Foram incorporados 
outros certos e Peterlini em 2003 propõe outros certos, a saber: 
 

a) Compatibilidade medicamentosa, orientação ao paciente, direito à recusa 
e anotação correta. 

b) Medicamento certo, orientação ao paciente, direito à recusa e anotação 
correta. 

c) Paciente certo, anotação correta, orientação ao paciente e 
compatibilidade medicamentosa. 

d) Medicação certa, paciente certo, hora certa e anotação correta. 
 
17. Um dos procedimentos realizados diariamente pelo técnico de 
enfermagem é a verificação da pressão arterial, muitas das vezes realizadas 
mais vezes no mesmo paciente. Assinale o cuidado que NÃO constitui 
conduta importante na verificação da pressão arterial. 
 

a) Deixar o paciente descansar por uns 10 minutos antes de realizar a 
verificação da pressão arterial. 

b) Atentar para que o braço do paciente esteja numa posição na altura do 
próprio coração. 

c) Realizar nova medida no mesmo paciente logo após a primeira para 
confirmar o resultado da aferição da pressão arterial. 

d) Ter o cuidado de localizar a artéria braquial através da palpação. 
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18. Numa Unidade de Saúde um técnico de enfermagem tem funções muito 
variadas. Assinale aquela que NÃO considerar função deste profissional 
dentro da equipe de saúde da família. 
 
a) Realização de visita domiciliar; 
b) Realização de curativos; 
c) Prescrição de medicamentos padronizados pela Secretaria Municipal de 

Saúde; 
d) Planejamento e realização de atividades educativas junto à comunidade. 

 
19. Para cada procedimento que deve ser realizado em um paciente faz-se 
necessário atentar para a posição que lhe oferece maior conforto além de 
facilitar ao profissional a execução da sua tarefa. Para uma lavagem 
intestinal o paciente deve estar em qual posição? 
 
a) Posição de Fowler; 
b) Posição ventral; 
c) Posição Trendelemburg; 
d) Posição de Sims. 

 
20. No manejo diário com os pacientes numa unidade de tratamento, certas 
medidas são necessárias para reduzir o risco de transmissão de micro-
organismos que podem comprometer a situação de saúde do próprio 
paciente e também da equipe que cuida. Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) É facultativo o uso de máscaras N-95 ao cuidar de pacientes com 

sarampo e varicela. 
b) No cuidado com doentes com AIDS, pneumonia e leptospirose são 

demandadas as precauções padrão. 
c) Sempre que houver possibilidade de contato com sangue, secreções, 

excreções, fluidos corporais como suor, mucosas e pele não íntegra é 
recomendada a precaução padrão. 

d) No caso de pediculose e escabiose é recomendada a precaução de 
contato sem isolamento do paciente. 
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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. 

 


