
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU 

 

* 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. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* 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. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 28/04/2014, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU, Republicado por Incorreção em 06/02/2014. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
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PARTE I - DENTISTA 
 
01 - Os microrganismos da cavidade bucal não se depositam 
sobre dentes, próteses, restaurações e implantes de forma 
aleatória. Ao contrário, apresentam-se organizados estrutural 
e funcionalmente, possuindo interações entre si e com o meio 
bucal. Uma das características gerais dos biofilmes dentais é: 

A) Virulência diminuída. 
B) Arquitetura fechada. 
C) Variação restrita de habitat. 
D) Comunicação com o hospedeiro. 
E) Todas as alternativas estão erradas. 

 
02 - Dados a respeito de doenças periodontais em crianças e 
adolescentes são escassos se comparados aos disponíveis 
acerca dos adultos. Entretanto, algumas considerações sobre a 
gengivite em pessoas jovens são aceitas. Dentre essas temos: 
I – O tratamento é feito por meio do controle do biofilme. 
II – Tem extensão variável que pode ser alterada pelo 
processo de erupção. 
III – Guarda associação com fatores socioeconômicos e 
culturais. 

A) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
C) Apenas a alternativa I está correta. 
D) As alternativas I; II e III estão corretas. 
E) As alternativas I; II e III estão erradas. 

 
03 - As fraturas corono-radiculares podem ou não envolver a 
polpa. O diagnóstico clínico depende da mobilidade do 
fragmento coronário, porém o diagnóstico radiográfico 
comum é incerto, já que geralmente é impossível determinar a 
extensão língual da fratura. Sem entrar no mérito da 
possibilidade de tratamento endodôntico e considerando o 
tratamento de emergência, os princípios de tratamento 
incluem: 
I – Remoção do fragmento coronário e restauração 
supragengival. 
II – Remoção do fragmento coronário complementada por 
uma gengivectomia e/ou osteotomia. 
III – Remoção do fragmento coronário e extrusão cirúrgica ou 
ortodôntica da raiz. 
IV – Manutenção do fragmento coronário com cianocrilato. 

A) As alternativas I; II e III estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I; III e IV estão corretas. 
C) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
D) Apenas a alternativa I está correta. 
E) As alternativas I; II e III estão erradas. 

 
04 - Após a avulsão de um incisivo permanente, há 
basicamente três alternativas. Cada uma delas é baseada no 
período e nas condições de armazenamento extra alveolar, 
bem como na idade do paciente. Considerando todos os 
grupos de pacientes, em que o período extra alveolar seja 
menor do que 60 minutos e o meio de armazenamento seja 
fisiológico, a alternativa considerada é: 

A) Reimplante mediato. 
B) Reimplante tardio. 
C) Reimplante imediato. 
D) Reimplante pós-endodontia. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

05 - A palpação dos linfonodos da região da cabeça e do 
pescoço tem grande valor diagnóstico, uma vez que o sistema 
linfático está envolvido em várias doenças, tanto localmente 
como sistemicamente (BORAKS, 2013). As principais 
cadeias linfáticas que drenam a boca são: 

A) Submandibular. 
B) Mentoniana e Bucinatória. 
C) Pré e Pós auricular. 
D) Cervical anterior, posterior e transversa. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
06 - Lesão ulcerada muito frequente, com características 
próprias e típicas. Entretanto é pouco conhecida do ponto de 
vista da etiologia e do tratamento. Ocorre em áreas pouco 
queratinizadas da mucosa bucal, como soalho da boca e 
mucosa labial, sendo rara no palato duro e na gengiva 
inserida. Em geral é redicivante. Trata-se de: 

A) Afta. 
B) Úlcera traumática. 
C) Herpes. 
D) Pênfigo. 
E) Mucocele. 

 
07 - Lesão clinicamente representada por placa branca tênue 
que não é removida pela raspagem. Podem aparecer na 
mucosa bucal, cujas áreas mais comuns de acometimento são 
o ventre lateral posterior da língua, a mucosa jugal e o palato 
duro. Constitui-se numa hiperplasia diagnosticada como: 

A) Leucoplasia. 
B) Hiperqueratose. 
C) Líquen Plano. 
D) Nevo branco esponjoso. 
E) Candidíase. 

 
08 - Condição geralmente associada a traumatismo mecânico, 
como exodontia de dentes que propiciaram infecção ou 
quando, após exodontia, o alvéolo foi contaminado, ou ainda 
quando ocorre contaminação óssea externa, de causa local, 
devida a fraturas e exposições ósseas. A do tipo agudo é 
causada pelo binômio trauma-infecção, caracterizando a 
doença óssea denominada de: 

A) Osteomielite. 
B) Doença das células de Langherans. 
C) Displasia fibrosa. 
D) Lesão central de células gigantes. 
E) Tumor de células gigantes.  

 
09 - O Diabetes Mellitus configura-se hoje como uma 
epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os 
sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da 
população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de 
vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e 
obesidade são os grandes responsáveis pelo aumento da 
incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo. Assim 
todo profissional deve estar atento à interpretação de dosagens 
de glicose no sangue, que podem se apresentar aumentada ou 
diminuída. Considerando a faixa de normalidade, esta se situa 
entre: 

A) 90 e 99 mg/dL. 
B) 80 e 100 mg/dL. 
C) 70 e 99 mg/dL. 
D) 100 e 110 mg/dL. 
E) 180 e 190 mg/dL. 



 

 

 

  

10 - Espasmos dos músculos mastigatórios que comumente 
acompanham a osteoartrite e representam a tentativa dos 
músculos de evitar a mobilidade da articulação dolorosa. Trata-
se de: 

A) Poliartrite. 
B) Ostoartrose. 
C) Artrite inflamatória. 
D) Mialgia. 
E) Anquilose. 

 
11 - Na Atenção Primária de Saúde, é um conceito que 
expressa adequadamente, a variedade completa de necessidades 
relacionadas à saúde do paciente e disponibilização dos 
recursos para abordá-las. O recurso identificado como 
necessário nem sempre está disponível ou capaz de ser prestado 
por esse nível de atenção. Porém, existe o reconhecimento das 
necessidades e a relação entre indivíduo/coletividade/equipe, e 
para alcança-lo, melhor se coloca o conceito de: 

A) Longitudinalidade. 
B) Coordenação. 
C) Acessibilidade. 
D) Integralidade. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
12 - A promoção da saúde integra as estratégias de produção de 
saúde, como um modo de pensar e de operar articulado às 
demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de 
saúde brasileiro, contribuindo na construção de ações que 
possibilitam responder às necessidades sociais em saúde. Em 
seu sentido amplo, a Política Nacional de Promoção de Saúde 
(BRASIL, 2010), tem como objetivo geral: 

A) Identificar e apoiar iniciativas referentes às Escolas 
Promotoras da Saúde com foco em ações de 
alimentação saudável, práticas corporais/atividades 
físicas e ambiente livre de tabaco. 

B) Promover a qualidade de vida e reduzir 
vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus 
determinantes e condicionantes – modos de viver, 
condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, 
lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. 

C) Identificar e desenvolver parceria com estados e 
municípios para a divulgação das experiências 
exitosas relativas a instituições saudáveis e ambientes 
saudáveis. 

D) Favorecer a articulação entre os setores da saúde, meio 
ambiente, saneamento e planejamento urbano a fim de 
prevenir e/ou reduzir os danos provocados à saúde e 
ao meio ambiente. 

E) Desenvolver iniciativas de modificação arquitetônicas 
e no mobiliário urbano que objetivem a garantia de 
acesso às pessoas portadoras de deficiência. 

 
13 - A Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente 
constitui-se num marco na história das políticas públicas no 
Brasil, na medida em que incorpora uma agenda em discussão 
desde o Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira e traduz 
os princípios do Sistema Único de Saúde em seus pressupostos 
operacionais. Entre os pressupostos da referida política que 
visam à reorientação do modelo de atenção à saúde bucal, 
destacam-se os seguintes:  
I – Utilizar a epidemiologia e informações sobre o 
território subsidiando o planejamento. 

II – Centrar a atuação na vigilância à saúde, incorporando 
práticas contínuas de avaliação e acompanhamento dos danos, 
riscos e determinantes do processo saúde-doença. 
III - Garantir o acesso à comunidade, do tratamento 
odontológico dentro de um sistema de referência e contra 
referência, praticando a integralidade. 

A) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
B) As alternativas I; II e III estão corretas. 
C) Apenas as alternativas I; III estão corretas. 
D) Apenas a alternativa I está correta. 
E) As alternativas I; II e III estão erradas. 

 
14 - Os levantamentos epidemiológicos de saúde bucal se 
constituem em estratégias da vigilância à saúde, visando à 
construção de uma série histórica de dados de saúde bucal, 
visando verificar tendências, planejar e avaliar serviços. Sobre o 
SB – Brasil, 2003 é correto afirmar que dentre os seus objetivos 
se pode incluir: 

A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Produzir informações sobre condições de saúde bucal 

da população brasileira. 
C) Subsidiar o planejamento/avaliação de ações nos 

diferentes níveis de gestão do Sistema Único de 
Saúde. 

D) Criar e manter uma base de dados eletrônica relativa 
aos principais problemas no campo da saúde bucal. 

E) Contribuir na estruturação de um sistema nacional de 
vigilância epidemiológica em saúde. 

 
15 - Além de coletar dados específicos sobre problemas de 
saúde bucal o Levantamento Epidemiológico/SB-Brasil, 2010 
– também obteve dados que contribuem para se identificar: 

A) Perfil socioeconômico. 
B) Utilização de serviços odontológicos.  
C) Auto percepção. 
D) Riscos à saúde bucal.  
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
16 - Sobre os resultados do Levantamento Epidemiológico/SB-
Brasil, 2010 – é possível concluir que: 

A) As diversidades regionais, e entre as capitais e os 
municípios do interior são pequenas e percebidas em 
todas as idades. 

B) A proporção de indivíduos livres de cárie (CEO/CPO 
= 0) diminui em função da idade. 

C) Aos 5 anos de idade, uma criança brasileira possui, em 
média, o índice de 3,2 dentes com experiência de 
cárie. 

D) Em crianças e adolescentes, o principal problema 
detectado refere-se oclusão dentária analisada pelo 
Índice de Estética Dentária (DAI). 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
17 - A lesão cariosa é considerada como manifestação clínica 
de uma infecção bacteriana. A atividade metabólica das 
bactérias resulta em um contínuo processo de desmineralização 
e remineralização do tecido dentário, e o desequilíbrio nesse 
processo pode causar uma progressão da desmineralização do 
dente com consequente formação da lesão de cárie. Esse 
processo é influenciado por muitos fatores determinantes, o que 
faz da cárie dentária uma doença multifatorial. Dentre os 
fatores de risco relacionados a cárie dentária temos:  



 

 

 

  

I - Fatores culturais e socioeconômicos e falta de acesso ao 
flúor. 
II - Deficiente controle mecânico do biofilme (placa 
bacteriana). 
III - Consumo excessivo e frequente de açúcar e Xerostomia. 

A) As alternativas I; II e III estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
C) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
D) Apenas a alternativa I está correta. 
E) As alternativas I; II e III estão erradas. 

 
18 - Fármaco cuja principal característica é sua capacidade 
de inibir a liberação de substâncias oxidantes produzidas 
por neutrófilos, exercendo efeito “varredura” sobre o acido 
hipoclórico, sem afetar a função dos neutrófilos. 

A) Indometacina. 
B) Predinizona. 
C) Diflunisal. 
D) Nimesulida. 
E) Fenilbutazona. 

 
19 - Para a escolha de um antibacteriano, é imprescindível 
a identificação do microrganismo envolvido no processo 
infeccioso e de suas características estruturais, evitando-se 
atingi-lo aleatoriamente. É importante saber que a 
antibioticoterapia pode falhar por que: 

A) O agente infectante foi precisamente determinado. 
B) As defesas orgânicas estão debilitadas. 
C) A terapêutica foi instituída por um período ideal. 
D) O paciente aderiu ao tratamento. 
E) O antibiótico atingiu o local infectado. 

 
20 - Consiste do desfalecimento do paciente sem perda de 
consciência, sendo dentre as situações clínicas de 
alterações sistêmicas, a mais comum a ocorrer em 
consultório odontológico e ao mesmo tempo a mais 
desagradável ao cirurgião dentista por coloca-lo numa 
situação desconfortável: 

A) Hemorragia. 
B) Choque anafilático. 
C) Síncope. 
D) Convulsão. 
E) Lipotimia. 

 
21 - A infecção resulta da interação do agente infeccioso e 
o hospedeiro, estabelecendo-se assim a cadeia de infecção. 
A prevenção e o controle são estratégias para quebrar essa 
cadeia, devendo os profissionais e sua equipe conhecer os 
fatores determinantes e condicionantes, assim como os 
procedimentos, produtos e condutas necessárias. O 
emprego do uso de círculos com cores na Identificação dos 
Fatores de Riscos é de suma importância. Nesse sentido se 
sabe que os riscos ergonômicos são identificados pela cor: 

A) Amarela. 
B) Verde. 
C) Vermelha. 
D) Marrom. 
E) Azul. 

 
 
 
 
 

22 - Em relação aos ambientes odontológicos temos 
também a Classificação de Áreas com Identificação de 
Risco. Dentre as áreas semicríticas temos: 

A) Áreas não ocupadas por pacientes. 
B) Sala de preparo de material. 
C) Sala de escovação. 
D) Ambiente radiológico. 
E) Laboratório de prótese. 

 
23 - Os profissionais da área da saúde, por estarem mais 
expostos, possuem um risco elevado de aquisição de 
doenças infecciosas, devendo estar devidamente 
imunizados. Dentre as vacinas mais importantes para os 
profissionais da Odontologia temos: 

A) Hepatite B.  
B) Influenza.  
C) Tríplice viral. 
D) Dupla tipo adulto. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
24 - Consiste da eliminação de microrganismos 
patogênicos, porém não necessariamente esporos. É 
aplicada em objetos, pisos, equipamentos odontológicos e 
mesas clínicas: 

A) Desinfecção. 
B) Esterilização. 
C) Antissepsia. 
D) Assepsia. 
E) Degermação. 

 
25 - A necessidade de encaminhamento de referência 
especializada será diagnosticada mediante exame clínico 
de cirurgião-dentista vinculado à rede de atenção básica do 
SUS. Os Critérios de Inclusão e Procedimentos da Atenção 
Especializada em Periodontia inclui: 

A) Pacientes com bolsas periodontais de até 4mm. 
B) Necessidade de tratamento não cirúrgico em 

bolsas acima de 6 mm. 
C) Dentes com acentuada mobilidade vertical. 
D) Dentes com severa destruição coronária (raízes 

residuais). 
E) Todas as alternativas estão erradas 

 
26 - O câncer de boca é uma denominação que inclui os 
cânceres de lábio e de cavidade oral (mucosa bucal, 
gengivas, palato duro, língua oral e assoalho da boca). 
Sobre o câncer de boca pode-se registrar que: 
I - O câncer de lábio é mais frequente em pessoas brancas, 
e registra maior ocorrência no lábio inferior em relação ao 
superior. 
II - Os fatores que podem levar ao câncer de boca são 
idade superior a 40 anos, vício de fumar cachimbos e 
cigarros, consumo de álcool, má higiene bucal e uso de 
próteses dentárias mal ajustadas. 
III - O principal sintoma deste tipo de câncer é o 
aparecimento de feridas na boca que não cicatrizam em 
uma semana. 

A) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
C) As alternativas I; II e III estão corretas. 
D) Apenas a alternativa I está correta. 
E) As alternativas I; II e III estão erradas. 

 



 

 

 

  

27 - A maior parte dos tumores malignos da cavidade 
bucal é constituída por: 

A) Tumores salivares das glândulas salivares 
menores 

B) Tumores salivares da glândula sublingual 
C) Carcinoma epidermóide. 
D) Sarcomas de origem vascular, musculares e ósseos  
E) Melanoma de mucosa. 

 
28 - A múltipla exposição aos fluoretos implica maior 
risco de desenvolvimento da fluorose dentária, em 
diferentes graus, e, portanto, requer a adoção de práticas de 
uso seguro, consciente e parcimonioso. Considerando-se 
essa assertiva, o uso do Fluor gel a 1,23%: 

A) Não apresenta risco de fluorose dentária, pois 
apesar da alta concentração, a frequência é baixa.  

B) Em revisão sistemática da literatura há indicação 
de 37% a 90% de redução de cárie quando do uso 
individual. 

C) É recomendado para populações onde métodos de 
alta frequência são fáceis. 

D) Por falta de evidências científicas, não há 
indicação de uso em gestantes. 

E) Todas as alternativas estão erradas. 
 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte: 
 
 Escolher um carro não é tarefa fácil. Hoje, no 
Brasil, 59 marcas nacionais e importadas vendem uma 
infinidade de modelos para todos os gostos e bolsos. 
E são muitas as variáveis que influenciam a escolha final. 
Mas se engana quem pensa que só motorização, 
autonomia, conforto ou preço pesam na hora da decisão. 
Um estudo da Universidade de Viena, na Áustria, mostrou 
que, mesmo inconscientemente, atribuímos características 
humanas aos automóveis e criamos personalidades para 
eles de acordo com o seu design. Isso influencia nossa 
escolha, já que o carro será nosso representante físico 
numa atividade que ocupa cada vez mais horas dos nossos 
dias: o trânsito. 
 A pesquisa mostrou ainda que a personalidade dos 
veículos se encaixa em duas grandes categorias - de um 
lado, os poderosos e imponentes e, do outro, os simpáticos 
e alegres. “Não sabemos até que ponto a personalidade do 
carro pode ser estendida ao seu dono”, diz um dos autores 
do estudo. “Mas não temos dúvida de que ele é um objeto 
de comunicação e que alguns elementos de design são 
determinantes na criação de uma identidade reconhecível.” 
 O mecanismo de atribuição de personalidade ao 
carro é relativamente simples. O ser humano tem 
propensão natural a ver rostos onde eles não existem. Os 
detalhes da dianteira do veículo são, portanto, facilmente 
vinculáveis às feições de uma pessoa. Para o coordenador 
da pós-graduação em design automobilístico da Fundação 
Mineira de Educação e Cultura, para quem o objetivo dos 
carros é levar os passageiros de maneira rápida e eficiente 
de um lugar a outro, o trânsito é uma arena para as 
interações sociais. 
 Não o surpreende uma das mais relevantes 
conclusões do estudo austríaco. Segundo os antropólogos 
de Viena, em última instância, as pessoas preferem carros 

cada vez maiores e mais fortes para circular pelas ruas da 
cidade, mesmo que eles sejam menos práticos e mais 
poluentes. É natural que as pessoas prefiram a segurança 
em um ambiente que, a cada dia, fica mais violento. 

LOES, João. Isto é, 2 de setembro de 2009,  
pp. 78-80 – Adaptado. 

 
29 - O texto encontra-se corretamente resumido em: 

A) Estudo mostra que a escolha de um carro está 
associada às semelhanças com as pessoas 
percebidas nos veículos. 

B) Carros de modelos importados têm sido, no 
momento, os mais procurados no mercado 
brasileiro devido ao conforto que oferecem. 

C) Infinidade de modelos, de preços e desempenho 
bastante variáveis, compromete o mercado de 
automóveis no Brasil. 

D) Pesquisadores europeus e brasileiros divergem 
quanto às conclusões de estudo sobre compra de 
veículos por consumidores. 

E) Motoristas ainda se mostram responsáveis pela 
poluição ambiental ao adquirir carros de maior 
valor no mercado. 

 
30 - “[...]o trânsito é uma arena para as interações sociais.” 
(terceiro parágrafo). O primeiro conceito de arena, 
segundo o Dicionário Houaiss, é: “parte central dos 
anfiteatros romanos, coberto de areia, onde se realizavam 
espetáculos de combate entre os gladiadores ou entre feras 
e que, por ocasião de determinadas datas ou festas cívicas, 
servia de palco para a entrega às feras de condenados 
comuns ou cristãos”. 
A partir dessa definição, é, pois, correto entender a frase 
acima como: 

A) Uma crítica às deficiências do transporte coletivo 
em São Paulo. 

B) Uma justificativa para o fato de as pessoas 
humanizarem seus carros. 

C) Uma retomada da questão das distâncias que 
devem ser percorridas na cidade. 

D) Uma referência à ideia de que o trânsito em São 
Paulo é caótico e violento. 

E) Observação inteiramente deslocada de seu sentido 
próprio. 

 
31 - “Isso influencia nossa escolha [...]” (Primeiro 
parágrafo). O pronome grifado, considerando-se o 
contexto, substitui: 

A) A atribuição de características humanas aos 
veículos. 

B) O conforto proporcionando pelo carro. 
C) O preço mais baixo de um veículo. 
D) A autonomia oferecida pelo carro. 
E) A variedade nas ofertas de veículos à venda. 

 
32 - “Não sabemos até que ponto a personalidade do carro 
pode ser estendida ao seu dono”. Essa opinião, exposta no 
segundo parágrafo, está expressa com outras palavras, sem 
alteração de sentido, em: 

A) Não foi determinado o momento de identificação 
entre o dono e seu carro. 

B) Não se sabe ao certo até onde o proprietário 
possui as mesmas características do veículo. 



 

 

 

  

C) A personalidade dos carros é idêntica à de seus 
donos quanto ao comportamento. 

D) A aparência de um carro é importante para seu 
dono no momento da compra. 

E) Não existe, até agora, influência entre a aparência 
dos donos e a de seus carros. 

 
33 - Assinale a alternativa cujo elemento mórfico 
destacado foi classificado de forma incorreta: 

A) cafeteria – consoante de ligação 
B) frutífero – radical 
C) nervoso – desinência de gênero 
D) ouviam – tema 
E) namoramos – vogal de ligação 

 
34 - “Prefeito, o secretário de obras indicou Cláudia, 
esposa dele, para fiscalizar a reforma do teatro”. Os termos 
grifados funcionam, respectivamente, como: 

A) sujeito, aposto e objeto direto 
B) vocativo, predicativo do sujeito e aposto 
C) vocativo, aposto e objeto direto 
D) vocativo, aposto e objeto indireto 
E) sujeito, aposto e complemento nominal 

 
 A questão 35 refere-se a tira seguinte: 

 
 
35 - A oração presente no 2º balão do primeiro quadrinho 
classifica-se como: 

A) oração subordinada substantiva subjetiva 
B) oração subordinada substantiva objetiva direta 
C) oração subordinada adjetiva restritiva 
D) oração subordinada substantiva predicativa 
E) oração subordinada substantiva apositiva 

 
36 - O acento indicativo de crase foi corretamente 
empregado apenas em: 

A) Venho à mando de meu patrão. 
B) Atribuiu o insucesso à má sorte. 
C) A Funai decidiu fechar o parque indígena à 

visitas. 
D) Recorri à minha mãe. 
E) Tomou o remédio gota à gota. 

 
A questão 37 refere-se a tira seguinte: 
 

 

37 - No segundo quadrinho da tira é possível identificar a 
seguinte figura de linguagem: 

A) sinestesia 
B) metonímia 
C) onomatopeia 
D) eufemismo 
E) catacrese 

 
As questões 38 e 39 referem-se a tira seguinte: 
 

 
 
38 - O emprego do pretérito imperfeito do subjuntivo na 
frase “Se você gostasse dos seus amigos ia defende-los!”. 

A) mostra que a ação de defender os amigos foi 
praticada por Mafalda. 

B) revela que a condição (gostar dos amigos) foi 
realizada. 

C) revela que a condição (gostar dos amigos) não foi 
realizada. 

D) serve para mostrar que a condição (gostar dos 
amigos) foi uma ação realizada no passado. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
39 - A frase de Susanita “Se você gostasse de seus amigos, 
ia defende-los!” está corretamente reescrita nos registro 
formal da língua em: 

A) Se você gostar dos seus amigos, ia defendê-los. 
B) Se você gostasse dos seus amigos, vai defendê-

los. 
C) Se você gostasse dos seus amigos, irá  defendê-

los. 
D) Se você gostasse dos seus amigos, iria defendê-

los. 
E) Se você gostar dos seus amigos, iria defendê-los. 

 
A questão 40 refere-se as tiras da página seguinte: 
 
40 - Podemos afirmar que: 

A) Há erro de regência verbal apenas em I e II. 
B) Há erro de regência verbal em I, II e III. 
C) Há erro de regência verbal apenas em II e III. 
D) Há erro de regência verbal apenas em I. 
E) Há erro de regência verbal apenas em II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 
 
 

 
 

 

 


