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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

* 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 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * 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. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). 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. 
 * 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 é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/03/2012, no site www.acaplam.com.br, de acordo com o Edital de Retificação nº 
006/2012, em cumprimento a Recomendação nº 04/2012 da PmJ de Angicos. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS de 30/12/2011, em conformidade com o Calendário constante do Edital de 
Retificação nº 006/2012. 
  

* 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!! 
 

 Méd.Ultrassonografista 
 



 

PARTE I - MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 
 
01 - Quanto a carcinoma hepatocelular (CHC) e 
ultrassonografia (US) é INCORRETO  afirmar: 

A) Entre 2 e 5 cm a ecogenicidade é variável. Na 
metade dos casos é hipo e em número significante é 
hiper. Esses achados dependem do conteúdo de 
gordura e/ou de dilatação sinusoidal do tumor.  

B) Quando nas formas infiltrativas, a US pode falhar 
mesmo nos casos de tumores de diâmetro maior do 
que 3 cm.  

C) Nos tumores menores de 2 cm, na maioria das vezes, 
a lesão é hipercóica.  

D) A cápsula pode ser vista na periferia do tumor como 
halo hipo, no entanto, as alterações do parênquima 
circunjacente podem fornecer a mesma imagem.  

E) Aspecto em mosaico é mais comum nos grandes 
tumores e mais nítido à TC e RM.  

 
02 - As principais indicações e potenciais indicações da ultra-
sonografia nas mamas são, EXCETO:  

A) Avaliar pacientes jovens, gestantes ou lactantes com 
alterações clínicas na mama;  

B) Pesquisar abscessos nas mastites;  
C) Estadiar, locorregionalmente, o câncer de mama; 
D) Alternativa a mamografia no rastreamento do câncer 

de mama em mulheres com mamas 
radiologicamente densas. 

E) Avaliar a resposta à quimioterapia neo adjuvante. 
 
03 - Referente ao uso da ultrassonografia (US) endoanal é 
INCORRETO afirmar: 

A) O US endoanal está contra-indicado no seguimento 
dos tumores após a radioterapia. 

B) Os abcessos e as fístulas complexas tem sido 
avaliados através do ultrassom endoanal. Com o 
objetivo de melhorar sua eficácia, tem sido sugerida 
a injeção de água oxigenada através do catéter 
introduzido no trajeto fistuloso. 

C) Na identificação do orifício interno de uma fístula, 
deve ser introduzido o transdutor com frequência de 
10 MHz pois possui menor distância focal. 

D) O ultrassom endoanal tem sido indicado na 
avaliaçção da dor anal idiopática como diagnóstico 
de exclusão e na localização e definição do tamanho 
de lesões benignas perianais ou pararretais, tais como 
o endometrioma e os tumores císticos. 

E) O US endoanal é indicado na avaliação pré-
operatória dos tumores malignos, relacionado-a com 
a invasão dos músculos esfincterianos. 

 
04 - O método ultrassonográfico baseia-se no fenômeno de 
interação de som e tecidos, ou seja, a partir da transmissão de 
onda sonora por um transdutor piezoelétrico, pulsos elétricos 
fortes e fracos originados no aparelho fazem com que o 
transdutor emita som em uma determinada frequência que 
varia dependendo do tipo de transdutor, desde: 

A) 5 até 10 MHz. 
B) 4 até 20 MHz. 
C) 2 até 22 MHz. 
D) 6 até 34 MHz. 
E) 2 até 14 MHz. 

05 - Sobre ultrassom indique a alternativa INCORRETA: 
A) No US, o transdutor fica em contato com a pele e 

recebe os ecos gerados, que são interpretados 
através da computação gráfica possibilitando 
observar as propriedades mecânicas dos tecidos.  

B) O som é parcialmente refletido (eco) pelas 
camadas formadas por diferentes tecidos do corpo.  

C) O scanner sonográfico determina três informações 
de cada eco recebido: Quanto tempo levou desde a 
transmissão até a recepção do eco. A partir do 
intervalo de tempo, calcula a distância 
(profundidade) onde o foco se formou, 
possibilitando uma imagem nítida do eco na dada 
profundidade. Qual a intensidade do eco.  

D) O scanner processa as ondas sonoras e os 
transforma em uma imagem sonografica. 

E) O efeito Doppler permite a medição da velocidade 
de objetos através da reflexão de ondas emitidas 
pelo próprio equipamento de medição, que podem 
ser radares, baseados em radiofrequência, ou 
lasers, que utilizam frequências luminosas. 

 
06 - Sobre o uso do ultrassom em diversos ramos é 
INCORRETO afirmar: 

A) Ao examinar os rins irá gerar a possibilidade de 
detecção de algum tipo de problema em alguma 
dessas partes deste órgão, tais como: cálculos, 
dilatações, infecções, tumores (malignos ou 
benignos).  

B) Ao examinar os rins, tem-se a possibilidade de 
visualização nítida da sua cápsula, sua estrutura 
funcional chamada de parênquima, assim como 
sua porção mais central e que nas imagens 
ultrassonográficas aparecem brilhantes, 
denominada de bacinete.  

C) Na bexiga urinária há a necessidade de uma 
repleção hídrica adequada, para que a mesma 
possa se distender. E assim, obter imagens de suas 
paredes, da sua capacidade máxima de 
enchimento, dos meatos (que são os locais por 
onde desembocam os "canais" que trazem urina 
dos rins) e de sua capacidade de esvaziamento.  

D) Nos dias atuais o exame de Ultrassom do Trato 
Urinário é uma excelente arma diagnóstica para 
ser usada em pacientes com queixas urinárias. 

E) O exame de ultrassonografia da próstata pode ser 
realizado de duas maneiras: pela via abdominal e 
pela via endoretal ou transretal. 

 
07 - No auxílio ao diagnóstico diferencial das massas 
anexiais, a ultrassonografia tridimensional e o Doppler, 
assim como marcadores tumorais que são recomendados 
por aumentarem a sensibilidade e a especificidade na 
diferenciação de tumores ovarianos. Nestes se inclui, 
EXCETO: 

A) PA-52.4 
B) CA-125 
C) CA-15.3 
D) CA-19.9 
E) Alfa-fetoproteína 

 



 

08 - Sobre ultrassonografia para o diagnóstico de patologia 
hepática é INCORRETO afirmar: 

A) A ultrassonografia é um método de imagem de 
primeira escolha por ser não invasivo, disponível e 
de aplicação prática. 

B) No fígado, os aspectos avaliados são: biometria, 
forma, contornos, disposição dos vasos intra-
hepáticos e as características ecográficas do 
parênquima: ecotextura, ecogenicidade e 
atenuação. 

C) Nas doenças hepáticas inflamatórias, os aspectos 
ultrassonográficos são variáveis de acordo com a 
fase evolutiva da doença, sendo habitualmente 
normais na fase aguda. Na fase crônica, com o 
desenvolvimento de cirrose, podem ser observadas 
irregularidades nos contornos hepáticos e 
alterações das características teciduais do 
parênquima. 

D) O parênquima hepático normal apresenta, à 
ultrassonografia, ecotextura homogênea e 
ecogenicidade intermediária, sendo geralmente iso 
ou hipoecogênico em relação ao córtex renal e 
hiperecogênico em relação ao tecido esplênico.  

E) Dentre os diferentes tipos de hepatites, a causada 
pelo vírus C tem sido motivo de investigação 
clínica e ultrassonográfica, dada sua alta 
prevalência na população em geral. 

 
09 - Sobre cistos funcionais do tipo hemorrágico é 
INCORRETO afirmar: 

A) São mais observados em mulheres na pré-
menopausa e podem cursar com dor pélvica, 
tipicamente no meio do ciclo.  

B) Possuem, caracteristicamente, aspecto ecográfico 
heterogêneo linear em diversos planos.  

C) Coágulos podem ser evidenciados como 
formações ecogênicas de aspecto heterogêneo, 
dentro do cisto, sem traço de vascularização ao 
uso do Doppler colorido, algumas vezes com 
imagem sugestiva de neoplasia.  

D) Aconselha-se o acompanhamento seriado dessas 
pacientes, pois estes cistos costumam desaparecer 
em até oito semanas. 

E) São usualmente grandes, multisseptados e 
bilaterais, resultantes da estimulação hormonal de 
elevados níveis circulantes de hCG. 

 
10 - O exame de ultrassonografia do segundo e terceiro 
trimestre de gestação utilizam para o cálculo da idade 
gestacional a média aritmética das medidas do feto. Porém, 
existe uma margem de erro para mais ou para menos de 
uma a duas semanas no segundo trimestre e a melhor 
medida para essa avaliação é o: 

A) Diâmetro occipto frontal. 
B) Diâmetro bi-parietal.  
C) Fêmur. 
D) Circunferência cefálica. 
E) Circunferência abdominal. 

 
 
 

11 - Referente ao exame pré-natal do sistema nervoso 
central (SNC) indique a alternativa INCORRETA: 

A) No 1° e 2° trimestres da gestação a avaliação da 
morfologia fetal passa a depender da visibilização 
direta dos órgãos fetais, na qual a resolução 
ultrassonográfica somada ao desenvolvimento 
fetal permite detectar mal formações fetais não 
observadas em fases mais precoces da gestação. 

B) O exame pré-natal do sistema nervoso central 
(SNC) é de extrema importância não só pela 
incidência de malformações congênitas que 
acometem esse sistema, mas também pela 
repercussão que essas alterações trazem com 
relação à sobrevida e a futura função social do 
indivíduo. 

C) A ultrassonografia (USG) pré-natal pode detectar 
a maioria das anomalias congênitas, sendo 
considerada a abordagem padrão para avaliação da 
anatomia intracraniana e análise das 
malformações do SNC. 

D) A associação da ultrassonografia bidimensional, 
por via abdominal e endovaginal, com a ultra-
sonografia tridimensional possibilita adequada 
avaliação da gestação inicial. 

E) A sensibilidade da ultrassonografia na detecção de 
anomalias fetais varia de acordo com o tipo de 
anomalia fetal existente. 

 
12 - A expansão do tubo neural e a formação das vesículas 
cerebrais pode ser observada a partir de: 

A) 3 semanas de gestação (embrião de 7,0 mm). 
B) 11 semanas de gestação (embrião de 20,0 mm). 
C) 5 semanas de gestação (embrião de 9,0 mm). 
D) 7 semanas de gestação (embrião de 11,0 mm). 
E) 15 semanas de gestação (embrião de 22,0 mm). 

 
13 - Sobre agenesia do corpo caloso é INCORRETO 
afirmar: 

A) O corpo caloso é a maior via de associação entre 
os hemisférios cerebrais. 

B) É formado por grande número de fibras que 
cruzam o plano sagital mediano e penetram de 
cada lado do cérebro unindo áreas simétricas do 
córtex cerebral de cada hemisfério.  

C) Agenesia de corpo caloso é a ausência total do 
corpo caloso. É uma anomalia com maior 
frequência em fetos do sexo masculino. 

D) Sua formação se inicia em torno da 12ª semana de 
gestação e está completamente desenvolvido entre 
a 18ª e 20ª semanas de vida intra uterina. 

E) A imagem ultrassonográfica pode diagnosticar 
esta anomalia através da não visualização do 
corpo caloso, ou por meio de sinais indiretos, 
como o alagamento e extensão superior do 3º 
ventrículo para dentro da fissura inter-hemisférica 
formando uma coleção líquida, a presença de 
ventrículos laterais paralelos com paredes medias 
côncavas e a dilatação dos cornos occipitais. 

 
 
 



 

14 - Quanto a ultrassonografia e apendicite aguda é 
INCORRETO afirmar: 

A) Ao realizar uma ultrassonografia em um paciente 
com suspeita de apendicite, os objetivos são: 
identificar o paciente com apendicite aguda, 
identificar o paciente sem apendicite aguda, 
identificar uma explicação alternativa para sua dor 
no quadrante inferior esquerdo. 

B) Sua etiologia, embora discutível, é atribuída à 
obstrução do apêndice por hiperplasia nodular 
linfática, apendicolito, ou corpo estranho, dentre 
os quais os mais comuns são: contraste 
radiológico, sementes de vegetais e parasitoses, 
principalmente áscaris. 

C) O apêndice normal raramente é visto, sendo 
observado principalmente nos casos de ascite ou 
conteúdo fecal espesso. Pode ser visualizado 
como imagem longitudinal ou transversal como 
um órgão tubular, com diâmetro menor que 6 mm 
e paredes estratificadas menores que 3 mm. 

D) O apêndice passa a ser visualizado por esse exame 
na presença de processos inflamatórios que o 
atinjam. Isso ocorre pela presença de alterações 
em sua estrutura como o aumento de suas 
dimensões quando maiores que 6 mm e a 
identificação de abscesso periapendicular. 

E) A ultrassonografia abdominal é um dos métodos 
de diagnóstico por imagem que apresenta, a cada 
dia, avanços tecnológicos, particularmente no que 
diz respeito aos transdutores convexo e linear, 
determinando segurança e facilidade no 
diagnóstico de doenças em vísceras ocas. 

 
15 - Sobre a Translucência nucal – (TN) é INCORRETO 
afirmar: 

A) A idade gestacional ideal para a medida da TN é 
entre 11 e 13 semanas e seis dias e sua medida 
normal menor que 2,5mm e a TN aumentada está 
associada à presençade anomalias cromossômicas 
e malformações cardíacas.  

B) O comprimento cabeça-nádega (CCN) mínimo 
deverá estar entre 45 e 84 mm.  

C) A TN constitui o principal marcador de 
aneuploidias, com uma sensibilidade de 75 a 80%, 
quando feito isoladamente e associada a outros 
métodos de rastreamento atinge 90%.  

D) Pode ser medida apenas pela via abdominal. 
E) Quando há TN alterada e ausência de 

aneuploidias, o feto geralmente cursa com outras 
malformações: cardiovasculares, do trato 
gastrointestinal, do trato urinário ou do sistema 
músculo-esquelético. 

 
16 - Em tecidos moles a velocidade de propagação em 
metros/segundo do US é de: 

A) 330 
B) 4080 
C) 230 
D) 140 
E) 1540 

 

17 - Sobre o uso do (US) no diagnóstico de cálculos biliares e 
vesícula biliar é INCORRETO afirmar: 

A) Os cálculos biliares são identificados com facilidade 
pela ultrassonografia. Apresentam-se imagens 
ecogênicas que causam sombras pela reflexão do 
feixe. 

B) Quando os cálculos biliares ocupam toda a luz do 
órgão, observa-se somente uma sombra sonora 
proveniente de região biliar. 

C) Em alguns dos casos, os cálculos biliares não 
apresentam uma sombra característica dele. Isso 
ocorre particularmente em casos de microcálculos, 
quando a mobilidade dessas estruturas em diferentes 
decúbitos confirma o diagnóstico. 

D) Nas colecistites a vesícula apresentam halo 
ecogênico ao redor da cavidade que corresponde ao 
edema de parede. 

E) Os tumores vesiculares apresentam-se como falhas 
de enchimento na luz do órgão mas produzem 
sonora e se movem nos diferentes decúbitos. 

 
18 - Sobre o US e o trato renal e suprarrenais é INCORRETO 
afirmar: 

A) Os rins à ultrassonografia são examinados em 
decúbito dorsal em cortes longitudinais e transversais 
ao seu eixo. O decúbito ventral é utilizado para o 
exame do rim direito. 

B) Uma das mais importantes indicações de 
ultrassonografia é a distinção entre as massas sólidas 
e císticas dos rins, reveladas pela urografia excretora. 

C) O parênquima renal é homogênio, distinguindo-se 
área central maior ecogenicidade que representa a 
pelve renal. 

D) As pirâmides renais podem ser visualizadas. As 
adrenais são de difícil identificação, quando de 
tamanho normal. 

E) Os cistos à ultrassonografia apresentam ausência de 
ecos em seu interior, boa transmissão sonora e 
nitidez de parede posterior, enquanto o tumor sólido 
é identificado pela presença de múltiplos ecos no seu 
interior. 

 
19 - Referente a ultrassonografia nos tumores pélvicos é 
INCORRETO afirmar: 

A) É método com elevada acuidade para a determinação 
de presença, tamanho, localização e caráter dos 
tumores pélvicos.  

B) O tamanho do tumor é importante, principalmente na 
pré-menopausa.  

C) Quanto mais complexo à ultra-sonografia mostra-se 
o tumor ovariano, maior o risco de ser maligno.  

D) Vários aspectos ultra-sonográficos têm sido 
utilizados para caracterizar a benignidade ou a 
malignidade de tumores ovarianos: tamanho, 
multilocularidade, presença de partes sólidas, 
excrescências papilares, septos e suas características, 
alteração da ecogenicidade, bilateralidade, ascite e 
metástases.  

E) A presença de septo espesso e de áreas sólidas é 
achado que sugere malignidade.  

 



 

20 - Quanto a US e os vasos é INCORRETO afirmar: 
A) Os vasos por serem estruturas que contém liquido, 

permite, em cortes longitudinais e transversais ou 
oblíquos, o estudo adequado da luz, demonstrando 
a presença de aneurisma e o seu controle 
evolutivo, a permeabilidade de enxertos, invasão 
tumoral da veia cava, malformações artério-
venosas e outras vasculares. 

B) A presença de linfonodos aumentados abdominais 
e inguinais é também demonstrada. 

C) A ultrassonografia é útil no estudo do baço. 
Hematomas subcapsulados e esplenomegalias 
podem ser avaliados. 

D) Linfadenopatias retroperitonial apresenta-se à 
ultrassonografia como massa de alta 
ecogenicidade ao redor dos grandes vasos. 

E) Presença de líquido ascítico na cavidade 
peritoneal apresenta, à ultrassonografia, padrão 
sonolucente homogênio, ao redor das vísceras, 
enquanto os hematomas e abscessos exibem 
padrão predominantemente sonoluscente que varia 
rependendo de sua organização ou da presença de 
debris. 

 
21 - São indicações ginecológicas da ultrassonografia 
transvaginal, EXCETO: 

A) Diagnóstico de gestação ectópica 
B) Mioma 
C) Cisto anexial 
D) Localização do DIU 
E) Pós-tratamento medicamentoso 

 
22 - Do Código de Ética Médica, No Capítulo são 
principais fundamentais, EXCETO: 

A) Art.19 - O médico se responsabilizará, em caráter 
pessoal e nunca presumido, pelos seus atos 
profissionais, resultantes de relação particular de 
confiança e executados com diligência, 
competência e prudência. 

B) Art.21 - No processo de tomada de decisões 
profissionais, de acordo com seus ditames de 
consciência e as previsões legais, o médico 
aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas 
aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por 
eles expressos, desde que adequadas ao caso e 
cientificamente reconhecidas. 

C) Art.22 - Nas situações clínicas irreversíveis e 
terminais, o médico evitará a realização de 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua 
atenção todos os cuidados paliativos apropriados. 

D) Art.23 - Quando envolvido na produção de 
conhecimento científico, o médico agirá com 
isenção e independência, visando ao maior 
benefício para os pacientes e a sociedade. 

E) Art.20 - A natureza personalíssima da atuação 
profissional do médico  caracteriza relação de 
consumo. 

 
 
 

23 - Na classificação da estrutura ovariana, indique a 
classe e a denominação da descrição a seguir: 
“Mais de dez cistos menores de 9 mm de diâmetro e 
estroma ovariano normal”. 

A) Classe 1 – homogênio. 
B) Classe 2 – microcística. 
C) Classe 3 – multicística. 
D) Classe 4 – policística. 
E) Classe 5 – folicular. 

 
24 - As principais peculiaridades do método ultra-
sonográfico são, EXCETO: 

A) É um método não-invasivo ou minimamente 
invasivo. 

B) As imagens seccionais podem ser obtidas em 
qualquer orientação espacial. 

C) Não apresenta efeitos nocivos significativos 
dentro do uso diagnóstico na medicina. 

D) Utiliza pouca radiação ionizante. 
E) Possibilita o estudo não-invasivo da 

hemodinâmica corporal através do efeito Doppler. 
 
25 - Um Transdutor setorial é de utilizado em, EXCETO: 

A) Aplicações cardíaca 
B) Orbital 
C) Neonatal 
D) Transcraniano 
E) Aplicações endo-cavitárias 

 
26 - Para o exame da aorta abdominal em pacientes 
magros o Transdutor deve ser de: 

A) 3,0MHz 
B) 3,5MHz 
C) 7,5MHz 
D) 5,0MHz 
E) 10MHz 

 
27 - O valor de referência para o ácido úrico em homens é 
de: 

A) 2,4 a 5,7 mg/dL 
B) 3,4 a 7,0 mg/dL 
C) 250 a 750 mg/dL 
D) 0,2 a 1,0 mg/dL 
E) 0,05 a 0,3 mg/dL 

 
28 - O pulso arterial na segunda infância é de: 

A) 120 a 130 batimentos/min. 
B) 80 a 100 batimentos/min. 
C) 90 a 130 batimentos/min. 
D) 60 a 100 batimentos/min. 
E) 40 a 120 batimentos/min. 



 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

“Arrumar o homem” 
 

Não boto a mão no fogo pela autenticidade da estória 
que estou para contar. Não posso, porém, duvidar da 
verdade da pessoa de quem a escutei e, por isso, tenho-a 
como verdadeira. Salva-me, de qualquer modo, o 
provérbio italiano: "Se não é verdadeira...é muito 
graciosa!" 

Estava, pois, aquele pai carioca, engenheiro de 
profissão, posto em sossego, admitido que, para um 
engenheiro, é sossego andar mergulhado em cálculos de 
estrutura. Ao lado, o filho, de 7 ou 8 anos, não cessava de 
atormentá-lo com perguntas de todo jaez, tentando 
conquistar um companheiro de lazer. 

A ideia mais luminosa que ocorreu ao pai, depois de 
dez a quinze convites a ficar quieto e a deixá-lo trabalhar, 
foi a de pôr nas mãos do moleque um belo quebra-cabeça 
trazido da última viagem à Europa. "Vá brincando 
enquanto eu termino esta conta", sentencia entre dentes, 
prelibando pelo menos uma hora, hora e meia de trégua. O 
peralta não levará menos do que isso para armar o mapa do 
mundo com um dos cinco continentes, arquipélagos, mares 
e oceanos, comemora o pai engenheiro.  

Quem foi que disse hora e meia? Dez minutos depois, 
dez minutos cravados, e o menino já o puxava triunfante: 
"Pai, vem ver!" No chão, completinho, sem defeito, o 
mapa do mundo.  

Como fez, como não fez? Em menos de uma hora era 
impossível. O próprio herói deu a chave da proeza: "Pai, 
você não percebeu que, atrás do mundo, o quebra-cabeça 
tinha um homem? Era mais fácil. E quando eu arrumei o 
homem, o mundo ficou arrumado!" 

"Mas esse garoto é um sábio!", sobressaltei, ouvindo a 
palavra final. Nunca ouvi verdade tão cristalina: "Basta 
arrumar o homem (tão desarrumado quase sempre) e o 
mundo fica arrumado!" 

Arrumar o homem é a tarefa das tarefas, se é que se 
quer arrumar o mundo. 

Dom Lucas Moreira Neves, Jornal do Brasil, jan. 1997.  
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I – Apesar do autor do texto não ter confiança de que a 
história narrada seja veraz, conta-a por sua importância 
moral. 
II – O título concedido ao texto mostra a tarefa 
fundamental a ser executada inicialmente para a 
organização do mundo. 
III – No trecho “... tenho-a como verdadeira”, o vocábulo 
destacado refere-se à pessoa que lhe contou a história do 
texto. 

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

 
 

30 - Das afirmações seguintes: 
I – No trecho “mas esse garoto é um sábio!”, o vocábulo 
destacado encontra-se em sentido figurado. 
II – No trecho “sobressaltei, ouvindo a palavra final”, a 
oração sublinhada pode ser substituída com mesma 
equivalência semântica por “quando ouvi à palavra final”. 
III – Na frase final do texto o autor faz uma ressalva 
positiva quanto ao desejo e intenção das pessoas. 

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

 
31 - Assinale o período em que há adjetivo no grau 
superlativo absoluto analítico: 

A) Suas mãos estavam aspérrimas. 
B) A equipe de Camarões era a menos conhecida da 

copa. 
C) O monte Everest é o mais alto do mundo. 
D) João é pouco mais alto que Pedro. 
E) O marceneiro mostrou-se bem habilidoso. 

 
32 - Assinale a alternativa em que ocorre um termo 
grafado de modo incorreto: 

A) esfuziar – cãibra – homenzinho 
B) cônscio – presunção – anticientífico 
C) mausoléu – pretestar – obséquio 
D) rescisão – hóstia – coabitar 
E) turíbulo – adepto – prescindir 

 
33 - Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª considerando 
o processo de formação das palavras. Em seguida, marque 
a alternativa que corresponde a sequência encontrada: 
(1) justaposição   (  ) lanígero 
(2) aglutinação   (  ) livresco 
(3) parassíntese   (  ) o viver 
(4) derivação sufixal  (  ) mãe – pátria 
(5) derivação imprópria  (  ) amadurecer 

A) 2 – 4 – 5 – 3 – 1 
B) 4 – 2 – 5 – 1 – 3 
C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3 
D) 2 – 4 – 5 – 1 – 3 
E) 3 – 5 – 2 – 1 – 4 

 
34 - Na oração “Meus pais, amo-os de uma forma 
especial”, os vocábulos destacados classificam-se, 
respectivamente, em: 

A) objeto direto – objeto indireto 
B) objeto direto – objeto direto pleonástico 
C) objeto indireto – objeto direto pleonástico 
D) objeto direto preposicionado – objeto indireto  
E) objeto indireto – objeto indireto pleonástico 

 
35 - Em “O blecaute assustou a população, ainda que fosse 
por pouco tempo”, o termo destacado classifica-se como: 

A) oração subordinada adverbial consecutiva 
B) oração subordinada adverbial concessiva 
C) oração subordinada substantiva predicativa 
D) oração subordinada substantiva subjetiva 
E) oração subordinada adjetiva reduzida 



 

As questões 36 e 37 referem-se a tira seguinte: 
 

 
 
36 - Das afirmações seguintes: 
I – De acordo com os quadrinhos, o comportamento gentil 
e educado entre um gato e um cão, é algo que parece ser 
verossímil no texto. 
II – No último quadrinho (“Eu tenho a sensação de que 
estou esquecendo de fazer alguma coisa”) temos um 
período composto por subordinação. 
III – Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de 
fazer alguma coisa”, o vocábulo “SENSAÇÃO” tem seu 
sentido completado pela segunda oração. 

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

 
37 - Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de 
fazer alguma coisa”, as orações  classificam-se, 
respectivamente, como: 

A) Subordinada substantiva objetiva indireta e 
subordinada substantiva completiva nominal. 

B) Coordenada sindética aditiva e coordenada 
sindética conclusiva. 

C) Coordenada sindética explicativa e coordenada 
sindética conclusiva. 

D) Subordinada substantiva completiva nominal e 
subordinada substantiva objetiva indireta. 

E) Subordinada substantiva objetiva direta e 
subordinada substantiva completiva nominal. 

 
38 - O emprego da crase encontra-se incorreto em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Eles foram à uma exposição de arte. 
B) A água caía no assoalho gota à gota. 
C) Referiu-se à ela com muito carinho. 
D) Ela se dedicou à qual profissão? 
E) A equipe de vôlei chegou à final. 

 
39 - Indique a alternativa onde há erro de regência verbal: 

A) Informei-lhe o curso. 
B) Todos visam o reconhecimento de seus méritos. 
C) Preferia vinho a cerveja. 
D) O lojista pagou ao empregado. 
E) O touro investiu contra o toureiro. 

 
40 - A concordância nominal está correta, exceto em: 

A) Tinha as mãos bastantes geladas. 
B) Joias custam caro. 
C) É proibido queimada. 
D) O primeiro e quarto andares estão em reforma. 
E) Os noivos saíram sós, após a festa. 

 

 
 
 
 
 


