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ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com

o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário,

notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográficac.

ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no7.

Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão8.

com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro9.

fora dos locais destinados às respostas.

Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas  devidamente10.

preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada, pois
o Poder Público detém a responsabilidade primária pela prestação
de serviços e da assistência à saúde da população.
II. A responsabilização não é um dos eixos de trabalho do Núcleo
de Apoio à Saúde da Família (NASF).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese
ou oncogênese e, em geral, acontece lentamente, podendo levar
vários anos para que uma célula cancerosa se prolifere e dê origem
a um tumor visível. Os efeitos cumulativos de diferentes agentes
cancerígenos  ou  carcinógenos  são  os  responsáveis  pelo  início,
promoção,  progressão  e  inibição  do  tumor.  A  carcinogênese  é
determinada  pela  exposição  a  esses  agentes,  em  uma  dada
frequência e período de tempo, e pela interação entre eles. Devem
ser consideradas,  no entanto,  as características individuais,  que
facilitam ou dificultam a instalação do dano celular.
II.  O  crescimento  das  células  cancerosas  é  diferente  do
crescimento das células normais. As células cancerosas, em vez
de morrerem, continuam crescendo incontrolavelmente, formando
outras novas células anormais. Diversos organismos vivos podem
apresentar,  em  algum  momento  da  vida,  anormalidade  no
crescimento  celular  –  as  células  se  dividem  de  forma  lenta,
benéfica ao organismo e controlada,  espalhando-se para outras
regiões do corpo – acarretando transtornos funcionais. O câncer é
um desses transtornos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A vigilância em saúde não deve adotar uma abordagem coletiva
dos problemas de saúde, pois o seu foco deve estar direcionado
para o indivíduo.
II.  O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
dificulta a compreensão de um evento de saúde na população, pois
as informações disponibilizadas a partir da sua base de dados são
sigilosas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O exame para a detecção do vírus HIV não exige que o paciente
esteja em jejum.
II.  A  Aids  é  a  doença causada pela  infecção de  uma bactéria,
frequentemente  transmitida  por  meio  de  relações  sexuais
desprotegidas ou instrumentos cortantes contaminados.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades
que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e
vigilância  sanitária,  à  promoção  e  proteção  da  saúde  dos
trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da
saúde  dos  trabalhadores  submetidos  aos  riscos  e  agravos
advindos das condições de trabalho.
II. As principais estratégias de prevenção contra a infecção pelo
HIV  empregadas  pelos  programas  de  controle  envolvem:  a
promoção do uso de preservativos, a promoção do uso de agulhas
e seringas esterilizadas ou descartáveis, o controle do sangue e
derivados,  a  adoção  de  cuidados  na  exposição  ocupacional  a
material biológico e o manejo adequado das outras DST.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de
saúde e a sua utilização pelo usuário é um princípio do Sistema
Único de Saúde (SUS).
II. A depressão pós-parto pode constituir um problema que afeta
não apenas a mãe, mas também o bebê e até mesmo o próprio pai.
A  atenção  do  profissional  de  saúde  deve  estar  mais  focada
principalmente em relação à época de início dos sintomas e em
relação à  sua intensidade e  duração.  Uma vez  detectados tais
sintomas, a puérpera deve ser monitorada com mais atenção pela
equipe de saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O objetivo da educação popular em saúde é ajudar as classes
mais humildes na conquista de sua autonomia e de seus direitos.
Para tanto, a Educação Popular em Saúde é pautada no diálogo e
na troca de saberes entre o educador e o educando, em que o
saber  popular  é  valorizado  e  os  temas  vivenciados  pela
comunidade levam à mobilização social para uma vida melhor.
II. A Atenção Básica – e de maneira especial, a Estratégia Saúde da
Família,  para  sua  consecução  –  necessitam  de  diretrizes  que
apoiem as diferentes atividades a elas relacionadas. A definição de
território  adstrito,  tão  cara  à  sua  organização,  coloca-se  como
estratégia central, procurando reorganizar o processo de trabalho
em saúde mediante operações intersetoriais e ações de promoção,
prevenção e atenção à saúde, impedindo os gestores, profissionais
e usuários do SUS de compreender a dinâmica dos lugares e dos
sujeitos (individual e coletivo), desvelando as desigualdades sociais
e as iniquidades em saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O paciente com ancilostomíase não apresenta qualquer tipo de
reação inflamatória,  pois essa doença caracteriza-se por causar
dores no corpo e febre, apenas.
II.  A  utilização  da  epidemiologia  para  o  estabelecimento  de
prioridades é um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, os níveis de
saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo
a saúde como determinantes  e  condicionantes,  entre  outros,  a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, a atividade física,  o transporte,  o
lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Ainda de acordo
com essa lei, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulação  e  execução  de  políticas  econômicas  e  sociais  que
visem ao aumento de riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção
e recuperação.
II. A presença dos agentes cancerígenos, por si só, não pode ser
responsabilizada pelo desenvolvimento dos tumores. Há, porém,
casos em que isso acontece. Sabe-se que a exposição prolongada
à substância química benzina pode aumentar o risco de produzir
câncer  na  bexiga  (principal  tipo  de  câncer  encontrado  em
trabalhadores das antigas indústrias de tintas, couros, borracha e
papel que utilizavam benzina na sua fabricação),  e o câncer de
pulmão, que ocorre entre fumantes, em mais de 90% dos casos é
consequência do tabagismo crônico.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A Estratégia de Saúde da Família é a única porta de entrada
possível de usuários no SUS. Através desse meio, as famílias de
baixa renda podem ter acesso aos serviços públicos de saúde.
II. Para a detecção do vírus HIV, é necessário que se faça um teste
específico.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O câncer possui como causas fatores externos ao organismo,
exclusivamente.  Dentre esses fatores,  destacam-se a exposição
aos raios solares, o consumo de álcool e a inatividade física.
II.  A vigilância em saúde não busca controlar riscos à saúde de
populações, pois o seu objetivo principal é monitorar os agravos
decorrentes de epidemias em populações bem definidas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O atendimento nos serviços de saúde não deve ser pautado no
respeito ao ser humano, às leis ou às normas técnicas vigentes.
II.  A doença meningocócica é uma infecção virótica branda que
pode  apresentar  os  seguintes  sintomas em seu  estágio  inicial:
diarreia, febre, dores no corpo, tontura, manchas avermelhadas na
região do tórax e dores nas articulações.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  assistência  humanizada  ao  paciente  com  câncer  e  seus
familiares consiste no emprego de atitudes que originem espaços
que permitam a todos verbalizar seus sentimentos e valorizá-los.
Inclui  também identificar  áreas potencialmente  problemáticas  e
auxiliá-los a identificar fontes de ajuda, que podem estar dentro ou
fora da própria família.
II.  As  neoplasias  benignas  ou  tumores  benignos  têm  seu
crescimento de forma organizada, geralmente lento, expansivo e
apresentam limites bem nítidos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  Sistema Único de  Saúde (SUS)  representa  a  estratégia  do
Estado brasileiro, em suas diversas esferas, de reunir os serviços
necessários à manutenção da saúde da população através de uma
rede unificada de serviços. Atualmente, a ordenação da formação
de  recursos  humanos  na  área  de  saúde  não  está  incluída  no
campo de atuação do SUS, pois essa entidade pública dedica-se
primariamente a garantir a oferta de serviços de qualidade para a
população.
II. A alimentação adequada é um fator que reduz a qualidade de
vida  do  idoso,  pois  proporciona  a  esse  indiv íduo  os
macronutrientes  necessários  para  a  manutenção  da  sua  saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No contexto da saúde do idoso, as principais complicações das
quedas são lesões de partes moles, restrição prolongada ao leito,
hospitalização, institucionalização, risco de doenças iatrogênicas,
fraturas, hematoma subdural, incapacidade e morte.
II. O vírus HIV expõe o indivíduo portador à ação de outras doenças.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O câncer possui como causas fatores internos ao organismo,
exclusivamente. Assim, é correto afirmar que essa doença pode
afetar indivíduos de qualquer idade e tipo sanguíneo.
II.  A  ocorrência  de  doença  incapacitante,  sobretudo  se  há
deterioração  funcional,  é  uma  situação  que  favorece  o
desenvolvimento  do  quadro  depressivo  em  pessoas  idosas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O câncer não pode surgir em qualquer parte do corpo humano,
pois essa doença afeta apenas as células que apresentaram falhas
no seu processo de divisão.
II.  Os  medicamentos  para  o  controle  da  AIDS  são  chamados
antirretrovirais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O documento base do Sistema de Informações Hospitalares do
Sistema  Único  de  Saúde  (SIH/SUS)  é  o  Boletim  de  Produção
Ambulatorial (BPA). Esse documento registra todas as principais
informações relacionadas às condições patológicas do paciente.
II. As ações de Educação em Saúde não devem ser integradas às
ações  de  saneamento  ou  à  atenção  integral  à  saúde,  pois  a
execução  desse  tipo  de  atividade  possui  um  caráter  de
independência, no âmbito do SUS.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A saúde do trabalhador abrange as informações repassadas ao
trabalhador, à sua respectiva entidade sindical e às organizações
sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do
trabalho,  bem  como  os  resultados  de  fiscalizações,  avaliações
ambientais  e  exames  de  saúde,  de  admissão,  periódicos  e  de
demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.
II. O câncer pode surgir em qualquer parte do corpo. Alguns órgãos
são mais afetados do que outros; e cada órgão, por sua vez, pode
ser acometido por tipos diferenciados de tumor, mais ou menos
agressivos. Os vários tipos de câncer são classificados de acordo
com  a  localização  primária  do  tumor.  Exemplo:  colo  do  útero,
mama, pulmão.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que as pessoas
assistidas tenham direito à informação sobre seu estado de saúde.
II. Os antirretrovirais impedem a multiplicação do HIV.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Se  Luíza  utilizou 4/16 de  todos os  ovos disponíveis  em sua
cozinha para fazer um omelete, então 25% de todos os ovos foram
utilizados na elaboração desse prato.
II.  Luíza  comprou  um  produto  importado  por  30  dólares.
Considerando  que  na  época  o  valor  do  Dólar  era  de  R$  1,17,
podemos afirmar que Luíza gastou R$ 35,10.
III. Luíza abasteceu sua moto com R$ 33,00 de gasolina. Sabendo
que ela só possuía moedas de 50 centavos para pagar, pode-se
dizer que Luíza utilizou 66 moedas para pagar pelo combustível.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Luíza comprou um notebook e obteve um desconto de 26%.
Sabendo que o preço inicial  do produto era de R$ 1.950,  Luíza
deverá pagar mais de R$ 1.500 pelo item.
II. O saguão de um hotel possui área total de 2.400m² e foi dividido
em 30 partes iguais. Assim, é possível afirmar que, após a divisão,
cada parte possui 80m².
III. Luíza comprou um refrigerante e obteve um desconto de 2%.
Sabendo que o preço inicial do produto era de R$ 10, Luíza deverá
pagar mais de R$ 9,64 pelo item.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em um supermercado, um pacote com 8 sabonetes iguais custa
R$  10,00.  Mantendo  a  proporção,  um  outro  pacote  com  duas
dúzias e meia desses sabonetes deverá custar mais de R$ 35.
II. Luíza pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre a primeira,
com valor de R$ 100, obteve um desconto de 2%. Sobre a segunda,
com valor de R$ 550, obteve um desconto de 2%. Assim, é correto
afirmar que o valor total gasto por Luíza foi superior a R$ 712.
III. Luíza comprou um travesseiro e obteve um desconto de 10%.
Sabendo que o valor original do produto era de R$ 45, Luíza deverá
pagar R$ 38,50 pelo item.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Luíza comprou uma lâmpada de neon e obteve um desconto de
10%. Sabendo que o preço inicial do produto era de R$ 78, Luíza
deverá pagar R$ 67 pelo item.
II. Uma peça metálica em formato de um triângulo de base 17 cm e
altura 27 cm precisa receber um revestimento de ouro em apenas
um dos lados da lâmina. Se o custo para o revestimento é de R$
7,95 por centímetro quadrado revestido, então esse projeto terá um
custo superior a R$ 2.300.
III.  Luíza  comprou  um  produto  importado  por  67  euros.
Considerando  que  na  época  o  valor  do  Euro  era  de  R$  3,50,
podemos afirmar que Luíza gastou mais de R$ 240.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em janeiro, uma prefeitura arrecadou R$ 188.350 em impostos.
Em fevereiro, sua arrecadação cresceu 8% em relação a janeiro.
Em  março,  sua  arrecadação  cresceu  13%  em  comparação  a
fevereiro. Assim, é correto afirmar que o valor arrecadado com os
impostos  em março foi  superior  a  R$  231.467 e  inferior  a  R$
232.091.
II. Se um triângulo possui arestas com dimensões iguais a 16 hm,
12 hm e 15 hm, então seu perímetro será igual a 39 hm.
III.  Um tanque retangular tem as seguintes dimensões: 3,5m de
altura, 4,7m de largura e 9,3m de comprimento. Se a sua largura for
aumentada em 27% e o seu comprimento for aumentado em 9%,
então seu volume final será superior a 207 m³ e inferior a 216 m³.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

AUTOBIOGRAFIA

Não existe mais
a casa onde nasci
nem meu Pai
nem a mulambeira
da primeira sombra.

Não existe o pátio
o forno a lenha
nem os vasos e a casota do leão.

Nada existe
nem sequer ruínas
entulho de adobes e telhas
calcinadas.

Alguém varreu o fogo
a minha infância
e na fogueira arderam todos os ancestres.

(ANDRADE,  Costa .  Autobiograf ia .  D isponíve l  em:
http://bit.ly/2MfDuUw)

26 • Com base no texto 'AUTOBIOGRAFIA',  leia as afirmativas a
seguir:
I. Há, no poema, um sentimento saudosista por parte do eu-lírico,
que projeta em suas reminiscências uma narrativa melancólica.
I I .  A  palavra  “mulambeira” ,  no  contexto,  relaciona-se
pejorativamente à ideia de construção inóspita ressaltada pelo eu-
lírico no trecho “entulho de adobes e telhas”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

27 • Com base no texto 'AUTOBIOGRAFIA',  leia as afirmativas a
seguir:
I.  O  título  dado ao  poema assume um tom jocoso quando se
analisam o estado de alma assumido pelo eu-poético e a função
social da palavra “casa”, no início do texto.
II.  A  referência  a  “fogo”  e  “fogueira”,  no  poema,  produz  uma
referência irônica ao modo como feneceram os ancestrais do eu-
lírico.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

28 • Com base no texto 'AUTOBIOGRAFIA',  leia as afirmativas a
seguir:
I. A concepção abstrata e estereotipada de “casa”, apresentada de
modo conotativo, confere ao poema um caráter alegórico.
II. A ideia de casa, como construção erguida, porém inexistente na
atual  condição  do  eu-poético,  fica  nítida  no  trecho  “Nada
existe/nem sequer ruínas/entulho de adobes e telhas/ calcinadas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

29 • Com base no texto 'AUTOBIOGRAFIA',  leia as afirmativas a
seguir:
I.  Existe,  nos  três  últimos  versos,  uma  referência  ao  incêndio
produzido  nos  adobes  da  casa  e  a  consequente  morte  de
ancestrais do eu-lírico.
II. O texto é carregado de painéis imagéticos cujas posições nos
versos produzem no leitor  a sensação de mudança locativa de
cenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

30 • Com base no texto 'AUTOBIOGRAFIA',  leia as afirmativas a
seguir:
I. A ausência do que foi o local onde nasceu e viveu o eu-lírico é
marcada,  no  texto,  por  elementos  que  se  repetem  e  intentam
provocar, em certa medida, no leitor, o estado de alma desse “eu”.
II. O eu-poético imprime no leitor um estado de alma emblemático
que mistura o místico – profano − e o hierático.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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RASCUNHO


