
Prova de Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 01/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO DIAS - MG.    - 1 - 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANTÔNIO DIAS - MG 

Processo Seletivo Público nº 01/2017 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargo Pretendido 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 

 

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 no envelope plástico fornecido na 
entrada.    Deverá ficar sobre a mesa apenas LÁPIS, BORRACHA, 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 a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para sua Folha de Rascunho 

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 haverá 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 estiver faltando 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 08/05/2017; 
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. A febre amarela é uma doença infecciosa não contagiosa que se mantém 
endêmica nas florestas tropicais das Américas e África. Com relação a esta doença 
assinale a resposta CORRETA. 
 
a) É uma doença de curta duração, cuja pessoa infectada aparece com a coloração 

amarelada na pele e nos olhos e tem como agente etiológico o Aedes Aegypti. 
b) O homem susceptível é infectado ao penetrar na mata e ser picado acidentalmente 

pelo mosquito infectado e passa a fazer parte do ciclo de transmissão. 
c) O período de incubação da doença vai de 7 a 15 dias após a picada do mosquito 

infectante. 
d) A melhor maneira de evitar a doença é a vacinação; a vacina contra a febre amarela é 

elaborada com vírus morto.  
 

2. A doença de chagas é uma das consequências da infecção humana produzida 
pelo protozoário flagelado Trypanossoma cruzi que penetra na corrente sanguínea 
do homem depois da picada do inseto (barbeiro) que é seu vetor. Dentre os 
reservatórios do protozoário podemos citar, EXCETO: 
 
a) Gato; 
b) Cachorro; 
c) Tatu; 
d) Vaca. 

 
3. Sobre a epidemiologia é INCORRETO afirmar. 
 
a) É a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde das 

populações humanas. 
b) De acordo com a epidemiologia, doenças emergentes são aquelas que surgem com 

impacto significativo sobre o ser humano. 
c) É a ciência que oferece à saúde pública explicações para os problemas de saúde das 

populações permitindo a tomada de decisões na hora certa de acordo com os 
pressupostos observados. 

d)  É um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 
 

4. Constituem medidas que evitam a transmissão da dengue, EXCETO: 
 
a) Combate ao Aedes egypti; 
b) Vacinação em massa; 
c) Manter pratos de vasos de plantas com areia para evitar água parada; 
d) Manter caixas d’água bem tampadas. 
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5. No artigo 198 da Constituição Federal está definido que as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada que constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale o que NÃO constitui uma diretriz sua, de 
acordo com este artigo. 
 
a) Participação da comunidade; 
b) Integralidade da assistência com prioridade das ações curativas; 
c) Descentralização; 
d) Atendimento integral. 

 
6. Para o cumprimento da tarefa de promoção e proteção da saúde, o Sistema Único 
de Saúde se organiza de acordo com alguns princípios. Leia as alternativas e 
assinale a alternativa que corresponde a cada um dos princípios em sequência, de 
acordo com a Lei que regulamenta o SUS. 
 
I. Todos os cidadãos têm direito à consulta, internações e tratamentos nos serviços de 

saúde, públicos ou privados, contratados pelo gestor do SUS. 
II. Garante a oferta necessária aos indivíduos e à coletividade, independente das 

condições econômicas, da idade, do sexo, do local de moradia, aos serviços e ações 
de promoção à saúde, de prevenção de doenças, de tratamento e reabilitação.  

III. Promove a justiça social canalizando maior atenção aos que mais necessitam, 
fazendo diferença das necessidades de cada um. 

IV. O sistema de saúde se organiza em uma única direção, com um único gestor em 
cada esfera de governo. 

V. Forma de organizar os serviços e ações de saúde de forma a atender as diferentes 
necessidades de saúde da população. 
 

a) Hierarquização, integralidade, equidade, regionalização e participação social. 
b) Universalidade, integralidade, equidade, descentralização e hierarquização. 
c) Universalidade, equidade, descentralização, hierarquização e regionalização. 
d) Integralidade, universalidade, hierarquização, descentralização e regionalização. 

 
7. Sobre a atenção primária à saúde é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) É caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações de promoção e 

proteção da saúde, prevenção de agravos, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde. 

b) Orienta-se pelos princípios da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, 
da responsabilização, participação social e coordenação do cuidado. 

c) Possibilita uma relação de longa duração entre a equipe de saúde e os usuários e tem 
o foco na doença das pessoas. 

d) O acolhimento é uma das formas de concretizar o princípio da humanização e se 
caracteriza como um modo de agir que dá atenção a todos os que procuram os 
serviços de saúde, com uma postura ética percebendo mesmo as necessidades do 
usuário não ditas.  
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8. Para ampliar a abrangência das ações da atenção primária à saúde foram criados 
os núcleos de apoio à saúde da família, que são constituídos por profissionais de 
várias áreas, como psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, farmacêuticos, 
fonoaudiólogo, acupunturista, dentre outros. Assinale o ano da sua criação. 
 

a) 1998; 
b) 2008; 
c) 2006; 
d) 2002. 

 
9. O trabalho do agente comunitário de saúde tem como principal objetivo 
contribuir para a qualidade da saúde das pessoas e da comunidade. Para que ele 
possa realizar um bom trabalho é necessário, EXCETO: 
 

a) Ser ativo e ter iniciativa; 
b) Conhecer o território; 
c) Gostar de ensinar as técnicas para manter a saúde independente da cultura da 

comunidade; 
d) Agir com respeito e ética perante os usuários e os demais profissionais de saúde. 

 
10. O agente comunitário de saúde deve saber identificar as situações de risco 
individual e do coletivo na comunidade. Entre essas situações podemos citar, 
EXCETO: 
 

a) Gestantes que fumam; 
b) Gestantes que fazem o pré-natal; 
c) Filhos de mães que fumam; 
d) Crianças com menos de dois quilos e meio. 

 
11. Numa comunidade existem situações de risco que podem ser agravadas por 
obstáculos ou barreiras que impedem as pessoas de terem acesso à unidade de 
saúde. Existem situações que afetam as pessoas individualmente e exigem 
soluções individuais. Outras atingem um número maior de pessoas e exige uma 
mobilização coletiva. Esta mobilização pode ocorrer de diferentes formas. Assinale 
a resposta INCORRETA. 
 

a) Os conselhos de saúde e as conferências de saúde são espaços que permitem a 
participação democrática e organizada da comunidade em busca de soluções. 

b) Na unidade de saúde pode ser colocada uma caixa de sugestões para que as pessoas 
da comunidade registrem o que desejam que melhore ou façam seus elogios aos 
serviços recebidos. 

c) As pessoas da comunidade podem participar das reuniões das equipes de saúde 
somente como ouvintes. 

d)  As pessoas da comunidade podem se direcionar ao serviço de ouvidoria para expor 
suas reclamações. 

 
12. Dentre os princípios básicos do SUS podemos destacar: 
 

a) Resolução dos problemas financeiros da comunidade; 
b) Participação social; 
c) Gerenciamento de serviços sociais; 
d) Informação às pessoas da comunidade sobre o financiamento da casa própria. 
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13. Dentre as ações abaixo, todas são de competência de todos os membros da 
equipe de saúde, EXCETO: 
 

a) Realizar planejamento; 
b) Acolher o usuário; 
c) Orientação sobre higiene bucal; 
d) Realizar cadastramento das famílias. 

 
14. A saúde indígena é regida por um conjunto de normas que têm como objetivo o 
estabelecimento de mecanismos específicos para a saúde dessa população.  
Assinale a portaria que aprova a política nacional de atenção à saúde dos povos 
indígenas. 
 

a) Portaria MS 254/2002; 
b) Portaria MS 374/2004; 
c) Portaria MS 204/2007; 
d) Portaria MS 399/2006. 

 
15. Trabalhar no território implica um processo de coleta e sistematização de dados 
identificados por meio do cadastramento, e devem ser interpretados e atualizados 
periodicamente pela equipe. Entre esses dados podemos citar, EXCETO: 
 

a) Dados demográficos que expressa o número de pessoas por sexo, faixa etária, 
número de nascimentos. 

b) Dados epidemiológicos que identifica o número de pessoas por doença, por 
deficiência por exemplo. 

c) Dados sanitários que identifica as casas que tem acesso a esgoto, água tratada, 
coleta de lixo, etc. 

d) Dados econômicos que concentra interesse prioritário ao bolsa família. 
 

16. O desenvolvimento de atividades educativas faz parte do processo de trabalho 
de todos os membros da equipe de saúde. Para o desenvolvimento dessas 
atividades NÃO é recomendado: 
 

a) Espalhar a notícia para o maior número de pessoas elaborando cartazes, falando em 
reuniões frequentadas pela comunidade. 

b) Preparar bem o tema e falar com clareza expondo todo o conteúdo sobre o assunto e 
só deixar falar as pessoas preparadas no assunto. 

c) Identificar os conhecimentos, crenças e valores do grupo, estimulando a reflexão 
sobre eles. 

d) Utilizar recursos didáticos disponíveis como cartazes, recursos audiovisuais, bonecos, 
etc.  
 

17. Existem várias formas de fazer o planejamento das ações de saúde e se sabe 
que quanto maior for o problema, maior será a necessidade de planejar para 
garantir os resultados esperados. São etapas essenciais do planejamento, 
EXCETO: 
 

a) Diagnóstico.  
b) Estabelecimento de objetivos e metas.  
c) Levantamento dos recursos econômicos, humanos, físicos.  
d) Pagamento dos servidores. 
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18. As informações que o Agente Comunitário de Saúde recolhe na comunidade são 
registradas em fichas próprias que irão compor o Sistema de Informação da 
Atenção Básica (SIAB). Sobre estas fichas é CORRETO afirmar: 
 
a) Ficha A para o cadastramento das pessoas individualmente, ficha B para o 

acompanhamento das gestantes, ficha C para a criança e ficha D para o registro diário 
das atividades do ACS. 

b) As anotações na ficha A devem ser feitas preferencialmente a lápis, para que o ACS 
possa fazer as mudanças no caso de erro ou necessitar atualizar. 

c) A ficha B para acompanhamento da gestante fica com o enfermeiro da equipe. 
d) Existem fichas C para acompanhamento de pacientes com várias doenças, como 

hipertensos, diabéticos, tuberculosos, entre outros.  
 

19. Para o agente comunitário de saúde o acompanhamento da criança é uma etapa 
fundamental e prioritária do seu trabalho. São ações desenvolvidas pelo agente 
comunitário no acompanhamento da criança: 
 
a) O incentivo ao aleitamento materno é uma das estratégias mais eficazes nas ações do 

ACS para redução de adoecimento e morte infantil com impacto grande na saúde 
integral da criança. 

b) O acompanhamento da criança ocorre de zero a 15 anos de idade.  
c) O objetivo do acompanhamento da criança é compreender o processo de saúde e 

doença, atentando para as situações crônicas. 
d) O agente comunitário deve estar atento aos casos de diabetes, hanseníase e 

tuberculose.  
 

20. O agente comunitário de saúde pode orientar as mulheres quanto ao autoexame 
das mamas para prevenção do câncer de mama e orientar as mulheres quanto à 
importância do exame preventivo contra o câncer de colo de útero (Papanicolau). 
Assinale a resposta CORRETA quanto a esta ação do agente comunitário. 
 
a) O autoexame das mamas deve ser feito uma vez por mês de preferência durante a 

menstruação. 
b) Toda mulher entre 15 e 60 anos deve submeter-se ao exame preventivo para câncer 

de colo de útero. 
c) Mulheres grávidas podem fazer tranquilamente o preventivo sem prejuízos para si e 

para o bebê. 
d) Recomenda-se que para a realização do preventivo a mulher não tenha tido relações 

sexuais por um período de 96 horas.  
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

A CASA MATERNA 
 

Há, desde a entrada, um sentimento de tempo na casa materna. As grades do 
portão têm uma velha ferrugem e o trinco se oculta num lugar que só a mão filial conhece. 
O jardim pequeno parece mais verde e úmido que os demais, com suas palmas, tinhorões 
e samambaias que a mão filial, fiel a um gesto de infância, desfolha ao longo da haste. 

É sempre quieta a casa materna, mesmo aos domingos, quando as mãos filiais se 
pousam sobre a mesa farta do almoço, repetindo uma antiga imagem. Há um tradicional 
silêncio em suas salas e um dorido repouso em suas poltronas. O assoalho encerado, 
sobre o qual ainda escorrega o fantasma da cachorrinha preta, guarda as mesmas 
manchas e o mesmo taco solto de outras primaveras. As coisas vivem como em prece, 
nos mesmos lugares onde as situaram as mãos maternas quando eram moças e lisas. 
Rostos irmãos se olham dos porta-retratos, a se amarem e compreenderem mudamente. 
O piano fechado, com uma longa tira de flanela sobre as teclas, repete ainda passadas 
valsas, de quando as mãos maternas careciam sonhar.  

A casa materna é o espelho de outras, em pequenas coisas que o olhar filial 
admirava ao tempo em que tudo era belo: o licoreiro magro, a bandeja triste, o absurdo 
bibelô. E tem um corredor à escuta, de cujo teto à noite pende uma luz morta, com negras 
aberturas para quartos cheios de sombra. Na estante junto à escada há um Tesouro da 
juventude com o dorso puído de tato e de tempo. Foi ali que o olhar filial primeiro viu a 
forma gráfica de algo que passaria a ser para ele a forma suprema da beleza: o verso. 

Na escada há o degrau que estala e anuncia aos ouvidos maternos a presença dos 
passos filiais. Pois a casa materna se divide em dois mundos: o térreo, onde se processa 
a vida presente, e o de cima, onde vive a memória. Embaixo há sempre coisas fabulosas 
na geladeira e no armário da copa: roquefort amassado, ovos frescos, mangas-espadas, 
untuosas compotas, bolos de chocolate, biscoitos de araruta – pois não há lugar mais 
propício do que a casa materna para uma boa ceia noturna. E porque é uma casa velha, 
há sempre uma barata que aparece e é morta com uma repugnância que vem de longe. 
Em cima ficam os guardados antigos, os livros que lembram a infância, o pequeno 
oratório em frente ao qual ninguém, a não ser a figura materna sabe por que, queima às 
vezes uma vela votiva. E a cama onde a figura paterna repousava de sua agitação diurna. 
Hoje, vazia. 

 A imagem paterna persiste no interior da casa materna. Seu violão dorme 
encostado junto à vitrola. Seu corpo como que se marca ainda na velha poltrona da sala e 
como que se pode ouvir ainda o brando ronco de sua sesta dominical. Ausente para 
sempre da casa materna, a figura paterna parece mergulhá-la docemente na eternidade, 
enquanto as mãos maternas se fazem mais lentas e as mãos filiais mais unidas em torno 
à grande mesa, onde já agora vibram também vozes infantis. 

(Vinícius de Moraes) 
 

21. No início do texto, o cronista evidencia o espaço da casa materna a partir do 
portão de ferro e do pequeno jardim da entrada. Essa observação significa: 
 
a) Que a casa ficou parada no tempo, sendo um espaço marcado pelas recordações. 
b) Que a casa ainda é bem desconhecida, limitando a uma visão superficial. 
c) Que a casa guarda tristes lembranças de momentos imprecisos do narrador. 
d) Que a casa é apenas um retrato de todas as casas, sem nenhuma ligação íntima e 

pessoal. 
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22. Todos os trechos abaixo justificam o dizer “há um tradicional silêncio em suas 
salas”, EXCETO: 
 
a) “as coisas vivem como em prece.” 
b) “Rostos irmãos se olham dos porta-retratos.” 
c) “o piano fechado, com uma linda tira de flanela sobre as teclas.” 
d) “a mesa farta do almoço, repetindo uma antiga imagem.”  

 
23. Pode-se AFIRMAR que “o olhar filial” corresponde: 
 
a) Ao narrador.  
b) A uma pessoa na porta da casa. 
c) A alguém que esteja negociando essa casa. 
d) A um espírito de alguém que viveu nessa casa. 
 
24. Os dois mundos a que se refere o texto é: 
 
a) Os momentos vividos na casa e as recordações por ela deixadas. 
b) Os momentos distintos por moradores diversos. 
c) Os momentos exclusivos da recordação daquilo que se lembra e daquilo que se 

imagina ter vivido. 
d) Os momentos presentes naquela casa desde o passado até o instante, sem nunca 

dela ter se distanciado. 
 

25. No último parágrafo, o autor faz alusão: 
 
a) A presença do pai ainda evidente como o único ser a viver na casa. 
b) A morte do pai, deixando marcas de sua presença na casa. 
c) A figura de um pai até inexistente, mas idealizado. 
d) A presença de ser desconhecido, porém comparado a um pai.  

 
26. Na última linha do texto o cronista: 
 
a) Enfatiza a solidão da casa sem nenhuma continuidade dos que ali viveram. 
b) Salienta que a casa ficou marcada somente pela lembrança de uma família que se 

extinguiu não deixando continuidade de sua herança. 
c) Ressalta a presença de crianças na casa, dando indícios de uma outra geração dos 

antecedentes. 
d) Destaca o abandono da casa, não sendo mais visitada por ninguém. 

 
27. A alternativa em que a concordância NÃO condiz com a norma culta é: 
 
a) Existem, na realidade, grandes oportunidades em toda a jornada da vida. 
b) Apareceram em todas as salas do colégio boatos a respeito do novo professor. 
c) No sino da igreja bateu sete badaladas. 
d) Houve no último ano muitos eventos importantes. 
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Leia a anedota abaixo para responder as questões de 28 a 30. 
 

O camarada telefona pro consultório médico: 

 Quero marcar uma consulta pra amanhã, tenho convênio! 

 Sinto muito, senhor, só temos hora pra daqui a dois meses... 

 Peraí... Até lá, posso ter morrido! 

 Nesse caso, peça pra alguém telefonar e desmarcar a consulta! 
 

28. De acordo com o sentido global da anedota, a afirmativa que MELHOR pode 
explicar a intencionalidade da anedota: 
 
a) Uma crítica ao sistema de saúde como um todo; 
b) Um plágio ao atendimento nos postos de saúde; 
c) Uma sátira ao sistema de saúde do país; 
d) Uma crítica à ineficiência no atendimento dos planos de saúde. 
 
29. “O camarada telefona pro consultório médico:”. O termo destacado é: 
 
a) Um adjunto adnominal; 
b) Um objeto direto; 
c) Um objeto indireto; 
d) Um complemento nominal. 
 
30. Quanto à tipologia textual, pode-se AFIRMAR que: 
 
a) Se trata de uma dissertação; 
b) Se trata de uma descrição com alguns traços narrativos; 
c) O autor priorizou o discurso direto; 
d) Não se detecta a presença de personagens.  
 
31.  “....... direita ficam o setores administrativos.” 

“Chegamos ...... tempo para a apresentação.” 
“Ninguém foi favorável ...... greve.” 
“Refiro-me ...... uma situação atípica.”  
“Todas as mercadorias podem ser vendidas ....... prazo.” 
 

Levando em consideração o emprego ou não da crase, assinale a alternativa que 
completa CORRETAMENTE as orações acima. 
 
a) À – a – à – a – a; 
b) A – à – a – à – à;  
c) À – à – a – a – à;  
d) À – a – a – à – a. 
 
32. Das palavras abaixo assinale a alternativa em que uma das palavras NÃO é 
paroxítona. 
 
a) Possível – enfadonhas – cortina; 
b) Felicidades – continente – natalino; 
c) Noite – oposição – desenho; 
d) Governo – crueldade – reino.  
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33. Assinale a alternativa em que a palavra destacada é um SUBSTANTIVO. 
 
a) “Então nos amaremos e nos desejaremos felicidades ininterruptamente”; 
b) “Os objetos se impregnarão de espírito natalino”; 
c) “Completado o ciclo histórico, os bens serão repartidos por si mesmos entre nossos 

irmãos”; 
d) “e elas farão o que bem entenderem das restantes instituições caducas”. 
 
34. “Para que livros? perguntará um anjo e, sorrindo, mostrará a terra impressa 
com as tintas do sol e das galáxias, aberta à maneira de um livro.” O sujeito do 
verbo destacado é: 
 
a) Anjo – sujeito simples; 
b) Ele – sujeito desinencial; 
c) Ele – sujeito indeterminado; 
d) Sujeito inexistente. 
 
35. “O mundo será administrado exclusivamente pelas crianças”. O termo 
destacado é um: 
 
a) Objeto direto; 
b) Complemento nominal; 
c) Adjunto adnominal; 
d) Agente da passiva. 

 
36. “Entretanto em 1995, os Simpsons já mostravam essa realidade em seus 
episódios.” Os termos “essa realidade” e “em seus episódios” são, 
respectivamente: 
 
a) Objeto direto e objeto indireto;  
b) Objeto direto e adjunto adverbial;  
c) Objeto indireto e objeto direto;  
d) Objeto direto e predicativo.  

 
37. “E os “profetas atuais”, o que estão prevendo?” A palavra destacada possui: 
 

a) Um ditongo apenas; 
b) Um ditongo e um hiato;  
c) Um tritongo;  
d) Dois ditongos.  
 
38. As palavras “adorar”, “forro” e “Esaú” são, respectivamente: 
 
a) paroxítona, oxítona e proparoxítona; 
b) proparoxítona, paroxítona e oxítona; 
c) oxítona, paroxítona e oxítona; 
d) paroxítona, oxítona e paroxítona. 
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39. “Talvez haja maturação, lhe dizem, mas ainda não é maturidade.” A palavra 
destacada pode ser substituída por todas as abaixo, SEM prejuízo de sentido, 
EXCETO: 
 
a) no entanto; 
b) contudo;  
c) porém;  
d) portanto.  

 
40. Observe o trecho abaixo e assinale a alternativa em as palavras preencham as 
lacunas, sequencialmente, de acordo com a norma culta da língua.  
 
“Não sei (.........) ela se irrita tanto com seu cabelo. Talvez seja (........) fica querendo imitar 
o tipo que as amigas tem como modelo. Essa é umas das tantas dúvidas que o 
adolescente vive; um (..........) que parece eterno em suas mentes.”  

 
a) porque – porque – porquê;  
b) porque – por que – porquê;  
c) por que – porque – por quê; 
d) por que – porque – porquê.  

 
 
 


