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Assinale a alternativa correta sobre as manobras de
ressuscitação cardiorrespiratória:
A) O primeiro passo no atendimento ao paciente em parada
cardiorrespiratória deve ser assegurar respiração através
de intubação orotraqueal.
B) O ritmo deve ser determinado o mais rápido possível e
desfibrilação oferecida. Após a administração do choque,
a massagem cardíaca deve ser suspensa por um minuto
para verificação do retorno dos batimentos cardíacos.
C) A ventilação com AMBU deve ser feita com 8 a 10
insuflações/minuto. Não há necessidade de sincronizar as
insuflações com a massagem cardíaca.
D) Nos casos de fibrilação ventricular, a melhor conduta é
realizar a desfibrilação antes da massagem cardíaca.
E) Os pacientes que param em assistolia têm prognóstico
melhor que os que param em fibrilação ventricular.

Um paciente de 50 anos chegou ao hospital com queixas de
dor abdominal e febre baixa há 24 horas. Ao exame físico
observava-se: abdome flácido, doloroso na fossa ilíaca
esquerda, com dor à descompressão brusca. Sobre o caso,
assinale a alternativa correta:
A) Para definição do diagnóstico de diverticulite aguda é
importante a realização de colonoscopia de urgência.
B) O paciente deve ser hospitalizado, pois a
antibioticoterapia precisa ser feita por via parenteral.
C) O exame de escolha para definir prognóstico e conduta é
a tomografia computadorizada.
D) Caso o diagnóstico de diverticulite aguda seja
confirmado, o paciente terá indicação cirúrgica de
urgência.
E) Os abscessos decorrentes de complicação da diverticulite
requerem drenagem por laparotomia.

     

     

Qual o melhor tratamento para um paciente que chega à
emergência com fibrilação atrial aguda e hipotenso?

São fatores importantes na definição de internamento de
pacientes com pneumonia todos os abaixo, exceto:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Amiodarona
Digital
Verapamil
Lidocaína
Cardioversão elétrica

     

     

Qual a interpretação clínica para um eletrocardiograma que
mostra ondas Q profundas e largas em D2, D3 e aVF, com
segmento ST isoelétrico e ondas T negativas?
A)
B)
C)
D)
E)

Infarto agudo da parede lateral
Infarto agudo da parede inferior
Infarto ântero-septal
Infarto inferior antigo
Angina instável

    



Um paciente portador de insuficiência cardíaca grave,
secundária a cardiopatia isquêmica, chegou ao hospital com
intensa dispneia, recebendo o diagnóstico de edema agudo de
pulmão. Dos sinais abaixo, qual não deve ser observado nesta
situação?
A)
B)
C)
D)
E)

Idade maior que 65 anos
Confusão mental
Frequência respiratória acima de 30ipm
Hipotensão arterial
Leucocitose

Sobre a realização de endoscopia digestiva em pacientes com
hemorragia digestiva, assinale a alternativa incorreta:
A) Só deve ser realizada após estabilização hemodinâmica
do paciente.
B) Sua acurácia será maior quando realizada nas primeiras
12 a 24 horas após o sangramento.
C) A lavagem gástrica não é essencial, apesar de auxiliar na
remoção dos coágulos, facilitando a realização do exame.
D) Além do diagnóstico, pode promover terapêutica de
sangramento por varizes, úlceras e gastropatia congestiva.
E) Em pacientes com rebaixamento do nível de consciência,
está indicada intubação orotraqueal antes do
procedimento para prevenir broncoaspiração.

Sibilos
Expectoração rósea espumosa
Cianose
Estertores grossos
Pulso paradoxal
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Um paciente foi internado com quadro de insuficiência
cardíaca descompensada. Referia ter suspendido suas
medicações há duas semanas porque “estavam faltando no
posto”. Ele apresentava-se com edema intenso em membros
inferiores, estase jugular, estertores em bases pulmonares,
derrame pleural e hepatomegalia, com PA=150x90mmHg.
Qual das medicações abaixo não deveria constar da sua
prescrição inicial?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Dor refratária aos analgésicos usuais
Cálculo maior que 10mm
Anúria
Sepse urinária
Insuficiência renal aguda

     

Carvedilol
Captopril
Nitrato
Furosemida
Espironolactona

Sobre as lesões gastroduodenais relacionadas ao uso de antiinflamatórios não-hormonais (AINHs), assinale a alternativa
correta:

     
São causas de insuficiência renal aguda pré-renal todas as
abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Em um paciente com cólica renal, qual das alternativas abaixo
não é indicação de avaliação urológica de urgência?

Desidratação
Choque cardiogênico
Trombose de artéria renal
Litíase ureteral
Cirrose hepática

    
Sobre o controle da pressão arterial (PA) em pacientes com
acidente vascular cerebral (AVC) é incorreto afirmar:
A) Se um paciente com AVC isquêmico (AVCI) for
submetido a trombólise química, é importante manter a
PA abaixo de 180x105mmHg nas primeiras 24 horas após
o procedimento.
B) A redução abrupta da PA em um paciente com AVCI
pode agravar o processo isquêmico.
C) São indicações para tratamento anti-hipertensivo na fase
aguda do AVC isquêmico: insuficiência cardíaca,
isquemia miocárdica, insuficiência renal e encefalopatia
hipertensiva.
D) Num paciente com AVC hemorrágico é essencial o
controle pressórico rigoroso, mantendo-se a pressão
sistólica abaixo de 130mmHg.
E) A redução da PA no AVC isquêmico deve ser gradual,
com o objetivo de reduzir 15% da PA nas primeiras 24
horas.

A) O uso de anti-inflamatórios por via retal (em supositório)
evita o desenvolvimento de lesões da mucosa gástrica.
B) O uso concomitante de anticoagulantes aumenta o risco
de lesões gastroduodenais.
C) A infecção pelo Helicobacter pylori não altera o risco de
desenvolvimento de lesões gastroduodenais induzidas
pelos AINHs.
D) O uso concomitante de inibidores da bomba de prótons
não reduz o risco de lesões gástricas pelos AINHs.
E) Os inibidores seletivos da COX-2 oferecem o mesmo
risco de lesões gastroduodenais que os anti-inflamatórios
tradicionais.

     
São sinais sugestivos de pielonefrite em um paciente com
infecção urinária todos os abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Febre alta
Disúria
Dor lombar
Calafrios
Dor abdominal à descompressão

     
Sugerem a presença de colecistite aguda em um paciente com
cólica biliar todos os abiaxo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Dor persistente por mais de 6 horas
Febre
Sinal de Murphy
Espessamento da parede da vesícula à ultrassonografia
Sinal de Courvoisier-Terrier
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Um paciente no pós-operatório de uma hepatectomia
desenvolveu febre, calafrios e sinais clínicos de sepse. Ao
exame físico percebiam-se hiperemia e secreção purulenta no
orifício de inserção do cateter venoso central (jugular interna).
Qual o antibiótico de escolha para o caso?
A)
B)
C)
D)
E)

Vancomicina
Cefotaxima
Gentamicina
Cefalotina
Oxacilina

     
São consideradas emergências hipertensivas, em que a pressão
arterial deve ser controlada em uma hora todos os abaixo,
exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Encefalopatia hipertensiva
Edema agudo de pulmão
Síndrome coronariana aguda instável
Dissecção aórtica
Trombose de seio cavernoso

Alcalose respiratória
Acidose metabólica
Hipercapnia
Alcalose metabólica
Acidose mista

A) Paciente que recebeu três doses de vacina há mais de dez
anos e sofreu ferimento por arma de fogo no abdome.
B) Paciente sem esquema vacinal prévio, que sofreu
ferimento puntiforme com prego.
C) Paciente que recebeu três doses da vacina há oito anos e
sofreu esmagamento do membro inferior.
D) Paciente que recebeu duas doses da vacina há quinze anos
e sofreu ferida incisa na coxa.
E) Paciente que nunca recebeu vacina anti-tetânica e sofreu
queimadura de primeiro grau na mão.

    
Qual das afirmativas abaixo é incorreta com respeito à
diferenciação entre a cetoacidose diabética (CAD) e o estado
hiperosmolar não-cetótico(EHNC)?

    
Qual a conduta ideal para um paciente com insuficiência
respiratória após overdose de opioides?
A)
B)
C)
D)
E)

     

Naloxona
Flumazenil
Carvão ativado
Alcalinização urinária
Diálise

    

Em um paciente com meningite bacteriana aguda, existe
indicação de realizar tomografia computadorizada antes da
coleta do líquor em todas as situações abaixo, exceto:
Déficit neurológico focal
Redução do nível de consciência
Rigidez de nuca
Papiledema
Convulsão de início recente

administração de

A necessidade de reposição volêmica é maior no EHNC.
Os níveis glicêmicos são mais elevados no EHNC.
A mortalidade é maior em casos de CAD.
Os níveis séricos de bicarbonato geralmente são normais
no EHNC.
E) Na CAD costuma haver taquipneia.

Qual a característica gasimétrica mais importante em casos de
insuficiência respiratória secundária a síndrome de GuillainBarré com envolvimento grave da musculatura respiratória?

A)
B)
C)
D)
E)

a

A)
B)
C)
D)

     

A)
B)
C)
D)
E)

Em que situação está indicada
imunoglobulina antitetânica?

Qual o método diagnóstico de escolha no trauma abdominal
fechado para definição de indicação cirúrgica?
A)
B)
C)
D)
E)

Palpação abdominal
Lavado peritoneal
Ultrassonografia
Tomografia computadorizada
Arteriografia

     
Num paciente com trauma torácico fechado, são sinais
sugestivos de tamponamento cardíaco todos os abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Distensão das jugulares
Pulso paradoxal
Abolição de bulhas cardíacas
Hipotensão
Alargamento da pressão diferencial
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Um paciente internado para tratamento de pneumonia
desenvolveu subitamente dispneia e dor torácica. Qual o
exame de escolha para o diagnóstico de embolia pulmonar
nesta situação?
D-dímero
Cintilografia pulmonar
Angiotomografia helicoidal de tórax
Ecocardiograma
USG Doppler de membros inferiores

Qual a melhor opção para tratamento inicial do mal
epiléptico?
Infusão contínua de midazolam
Propofol
Fenobarbital
Tiopental
Hidantoína

Qual o exame mais sensível para definição da gravidade da
sepse nas primeiras seis horas de tratamento?
A)
B)
C)
D)
E)

     
São exemplos de choque distributivo todos os abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Séptico
Anafilático
Insuficiência adrenal
Hipovolêmico
Neurogênico

    
Um paciente alcoolista crônico foi internado com agitação
psicomotora, alucinações, taquicardia e sudorese. Familiares
informam que ele consumia quantidades abusivas de álcool
diariamente há muitos anos e que parou de beber há 3 dias.
Qual o tratamento de escolha para o caso?
A)
B)
C)
D)
E)

Prometazina
Diazepam
Haloperidol
Clorpromazina
Carbamazepina

     
Um paciente cirrótico foi admitido com quadro de hemorragia
digestiva alta por ruptura de varizes esofágicas. Qual dos itens
abaixo não deve constar de sua prescrição inicial?
A)
B)
C)
D)
E)

Miocardite
Choque
Coagulação intravascular disseminada
Hemorragia e necrose cutâneas
Déficits neurológicos focais

     

    

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Propranolol
Terlipressina
Ceftriaxona
Lactulose
Somatostatina

Creatinina
Leucograma
Plaquetas
Lactato
Hemocultura

RAS
CUN
HO

A)
B)
C)
D)
E)

São achados frequentes em pacientes com meningococcemia
todos os abaixo, exceto:
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Durante o Brasil colônia, algumas cidades do Norte
desenvolveram a cana de açúcar, dentro do sistema de
monocultura, como produto a ser exportado para a Europa, o
que lhes restringia a sua produção de itens mais básicos, como
alimento e matéria-prima para construções. Neste sentido,
podemos dizer que Olinda e as áreas próximas, na capitania de
Itamaracá, tinham uma relação de trocas comerciais, com
Olinda
A)
B)
C)
D)
E)

vendendo gêneros alimentícios.
comprando pedra e cal.
vendendo máquinas e ferramentas.
comprando gêneros alimentícios e escravos
trocando escravos por máquinas e ferramentas.

     
A relação entre índios e brancos, na América portuguesa,
envolveu complexos processos que oscilavam entre violência
e cooperação, de acordo com o local, a tribo, o tipo de contato
e assim por diante. Em relação à Goiana, o contato dos
portugueses deu-se, principalmente, com a tribo
A)
B)
C)
D)
E)

Xucuru.
Ianomâmi.
Guarani.
Funil-ô.
Caetés.

A formação da identidade e da cultura do povo brasileiro
recebeu contribuição de três diferentes etnias, o branco
europeu, o negro africano e o indígena, originário da própria
América. Atualmente, a sociedade brasileira tem reconhecido
cada vez mais as contribuições dos africanos e indígenas para
a formação do Brasil. Em Goiana, é um exemplo de cultura
negra e popular o(a)
Daruê Malungo.
Alafiá.
Conceição das crioulas.
Vodu.
Xangô do Nordeste.

A) dos padres doceiros que preparavam barras de rapadura.
B) dos índios bravios que ajudaram os portugueses contra os
franceses.
C) das mulheres que expulsaram os holandeses com paus,
pedras, panelas, água e pimenta.
D) dos gêmeos taumaturgos que realizam milagres na praça
pública.
E) dos cavaleiros e das cavalhadas medievais, revividas
durante o carnaval.

     
O Norte da América portuguesa foi marcado, durante o
período colonial, por dois tipos de economia: a cana de açúcar
e o gado, que, segundo historiadores como Nelson Werneck
Sodré passaram da convivência à separação. Goiana encaixouse neste contexto, no século XVI, como
A)
B)
C)
D)
E)

     

A)
B)
C)
D)
E)

A historiografia tende a valorizar as ações e a memória oficial,
sobretudo no que diz respeito a eventos de grande porte, como
as guerras ou as revoluções. Em alguns casos, entretanto, a
memória popular lembra-se de cenas e acontecimentos
diferentes. A este respeito, em Tejucupapo, a memória local
preservou a história

área apenas de criação de gado.
área apenas de produção de cana de açúcar.
área de transição, com feiras de gado.
área mista, com produção de cana e criação de gado.
área comercial, devido aos solos ruins tanto para o gado,
quanto para a cana.

     
O Conde Maurício de Nassau lançou uma série de medidas
inovadoras para o ambiente americano da época, como a
liberdade de culto e a modernização de centros urbanos, como
o atual Recife Antigo. Em relação a Goiana, Nassau
A) fez ganhar os céus o famoso “boi voador” causando
espanto na população local.
B) organizou uma assembleia que teve participação dos
índios da região.
C) criou a primeira sinagoga.
D) concedeu verbas para os comerciantes.
E) elevou-a à categoria de cidade, devido a sua importância
para a região.
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Em meados do século XVIII, aconteceram vários protestos em
Goiana e na capitania de Itamaracá os quais marcaram um
ponto importante na separação de Goiana do resto da
capitania. A consequência destes protestos foi
A) a criação, em Goiana, de uma justiça independente de
Itamaracá.
B) a transferência de Goiana para a capitania de
Pernambuco.
C) Goiana ter perdido o seu título de vila.
D) o aumento da verba para construção de engenhos em
Goiana.
E) o aumento dos impostos pagos por Goiana à Itamaracá.

     
A Revolução Pernambucana de 1817 representou grandes
mudanças para Pernambuco e para o Brasil, ao contestar
traços negativos do governo português no Brasil, defendendo
ideais libertários semelhantes aos das revoluções burguesas do
século anterior. A participação de Goiana na Revolução
Pernambucana deu-se, principalmente, através do (a)
A) atuação dos fazendeiros goianenses, que ajudaram a
financiar os rebeldes.
B) atuação de goianenses que foram morar em Recife.
C) abastecimento dos centros revolucionários.
D) apoio ao governo do Rio de Janeiro.
E) treinamento de rebeldes recifenses nos campos
goianenses.

HO

A) a atuação da imprensa liberal goianense, que vendia
jornais para toda a capitania.
B) a atuação da maçonaria goianense, que acelerou a
libertação dos escravos na região.
C) a atuação da população local, que era radicalmente contra
o imperador e seus desmandos.
D) a atuação das mulheres goianenses, as quais, armadas
com pedras e panelas, foram às ruas exigir a República.
E) a atuação dos padres goianenses, que insurgiam-se contra
o padroado régio.

CUN

A) Começou a construção de monumentos religiosos, e de
instituições como a Santa Casa de Misericórdia.
B) Desenvolveu-se como centro fornecedor de escravos e
alimentos para as províncias do sul, que iniciavam o ciclo
do ouro e pedras preciosas.
C) Iniciou a luta contra os caetés, que, até então, eram
aliados dos habitantes da região.
D) Mandou índios para participarem em assembleia na
capital, para que defendessem seus direitos.
E) Tornou-se a principal cidade da região, aproveitando as
melhorias realizadas no período anterior.

O movimento abolicionista e o movimento republicano foram
importantes para o ocaso do Império Brasileiro, e a entrada do
Brasil na modernidade do século XX, defendendo ideais de
democracia e liberdade. Da participação de Goiana neste
processo podemos destacar

RAS

A conquista do Norte pelos holandeses trouxe mudanças para
as províncias da região, que tiveram de se adaptar a uma nova
forma de governo, a uma nova religião, etc. Após a derrota
dos holandeses, o quadro mudou novamente, porém com a
permanência de certas influências dos holandeses. Goiana,
após a expulsão dos holandeses
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TEXTO 1

Com o Texto 1, seu autor pretende:

Superstições e crendices
Foi o medo do desconhecido aliado à insegurança da
vida que gerou nos homens crenças supersticiosas. As
superstições têm origem no início da civilização humana e
com ela deverão morrer, pois não há momento na história do
mundo em que elas não estejam presentes.
Superstição é também acreditar na existência real dos
mitos folclóricos, como o saci, a mula sem cabeça, o
lobisomem, as bruxas, e em feitiços jogados, mau-olhado ou
olho gordo. Mas há crendices que não implicam medo ou
defesa de algum mal, como por exemplo: as sortes tiradas nas
festas do ciclo junino; a ingestão de certos alimentos na ceia
de Ano Novo; a criança jogar o dente de leite no telhado para
obter dentes fortes, dentre outras.
Há também superstições ligadas a fatos da vida
humana, como as relacionadas à gravidez e ao parto. Elas são
muito antigas e têm uma grande importância na vida dos
povos. Os filipinos acreditam num espírito maligno que
perturba o parto, tornando-o penoso. Os húngaros
costumavam atirar por sobre a cabeça da parturiente para
afastar os maus espíritos. Em algumas tribos africanas, havia a
crença de que a mulher grávida não devia acompanhar enterro
porque a alma do morto poderia encarnar no bebê. Entre os
índios da Amazônia, as mulheres, principalmente quando
estão grávidas, não devem assistir ao preparo do curare
(veneno), não podem pegar na caça e nas armas nem podem
comer paca, pois, do contrário, não conseguiriam dormir.
Há uma quantidade enorme de superstições
conhecidas, passadas de pai para filho e presentes no cotidiano
de muitas pessoas. Abaixo, há alguns exemplos dessas
crendices.



Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá azar.




Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes
do caixão.
Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.





Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá
azar.
Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a
um caixão mortuário.
ALBUQUERQUE, Cristiana et. al. Português. 7° ano.
São José dos Campos, SP: Poliedro, 2009, p.20. Adaptado.

A) fazer uma crítica às pessoas que acreditam em
determinadas crenças existentes nas culturas de diversos
povos.
B) estabelecer uma relação entre a existência de crendices e
as condições socioeconômicas de diversas sociedades.
C) divulgar os dados de pesquisa realizada acerca da origem
das crenças e superstições existentes em vários países.
D) fazer uma análise de cunho filosófico a respeito do ser
humano, por meio da compreensão de suas crenças.
E) informar o leitor acerca de algumas crenças presentes nas
culturas do mundo, destacando as diferenças entre elas.

     
Segundo o Texto 1, as crendices são diversas. Com relação a
essa diversidade, o texto nos informa que:
A) a crença nos mitos folclóricos contribui para aumentar o
medo que esses mitos despertam na população.
B) a crença em mau-olhados e olhos gordos são derivadas de
outras crenças relacionadas ao período da gravidez.
C) há crendices, como as sortes tiradas nas festas juninas,
que não têm um caráter preventivo ou de medo.
D) em algumas culturas, superstições ligadas a fatos
corriqueiros da vida humana são aprendidas por meio do
ensino formal.
E) herdamos da África a crença de que a mulher grávida não
deve participar de enterros, para proteger seu filho.

    
Acerca das superstições ligadas à gravidez e ao parto, está de
acordo com o Texto 1 a seguinte informação:
A) elas ocorrem em alguns centros urbanos modernos e não
apresentam relação direta com o que cada cultura tem de
característico.
B) nas Filipinas, há quem acredite na existência de um
espírito mau, que tem poderes para atrapalhar o parto e
torná-lo mais sofrido para a mulher.
C) para afastar qualquer tipo de mau espírito, os habitantes
da Hungria costumam atirar pedras na cabeça de quem
faz o parto.
D) as mulheres grávidas eram proibidas de acompanhar
enterros na África, porque criam que a alma do morto
perseguiria a mãe para sempre.
E) entre os índios da Amazônia, uma mulher grávida não
assiste jamais à preparação do curare, para não correrem o
risco de serem infectadas.
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TEXTO 2

Analisando a função de alguns elementos linguísticos do
Texto 1, assinale a alternativa correta.
A) No trecho: “Foi o medo do desconhecido aliado à
insegurança da vida que gerou nos homens crenças
supersticiosas”, o termo destacado substitui ‘vida’.
B) No trecho: “Há também superstições ligadas a fatos da
vida humana, como as relacionadas à gravidez e ao
parto”, o termo destacado relaciona-se a ‘vida humana’.
C) No trecho: “Mas há crendices que não implicam medo ou
defesa de algum mal”, o conectivo destacado tem a
função de indicar continuidade na linha argumentativa do
texto.
D) No trecho: “há crendices que não implicam medo ou
defesa de algum mal, como por exemplo:”, a expressão
destacada antecede a enumeração de elementos que
exemplificam o que foi afirmado.
E) No trecho: “Abaixo, há alguns exemplos dessas
crendices”, o termo destacado aponta para um elemento
exterior ao texto.

     

O “papa-figo”
Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe de
uma família rica sofreu de uma grave enfermidade. Ficou
pálido, recluso e abatido. Os médicos falavam de uma "doença
do sangue", só que não conseguiram encontrar uma medicação
eficiente. Não havia quem não se assustasse só de olhá-lo.
Para uns, mais supersticiosos, ele estava virando um
lobisomem.
Até que um negro velho, empregado da família, falou
para o senhor que o remédio era "figo" de criança nova, isto é,
fígado, no vocabulário do velho homem. O próprio velho saía
pelas ruas com um saco nas costas, pegando os meninos:
quanto mais gordos e corados, melhor. Quando perguntavam,
dizia que levava ossos de boi e de carneiro para refinar açúcar.
Na casa grande, o fígado era retirado, e, com o passar
do tempo e com a utilização daquela "medicação", o senhor
melhorou.
[...]
Texto disponível no site:
http://www.sobrenatural.org/lenda_urbana/detalhar/5956/o_.
Acessso em 27/03/2010. Adaptado.

Assinale a alternativa em que a relação semântica indicada
entre parênteses corresponde àquela que, de fato, se apresenta
no enunciado dado.
A) “Deixar mala aberta é de mau agouro, pois se assemelha a
um caixão mortuário.” (CONCLUSÃO)
B) “Não deixe uma tesoura aberta por muito tempo. Dá
azar.” (EXPLICAÇÃO)
C) “Não pise num rabo de gato, pois atrai malefícios.”
(CONSEQUÊNCIA)
D) “Ao acompanhar um enterro, não entre no cemitério antes
do caixão.” (CONDIÇÃO)
E) “Não passe debaixo de escadas ou quebre espelho. Dá
azar.” (CAUSALIDADE)

    
Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está
corretamente acentuada.
A) Todos queriam saber a razão para aquela balburdía.
B) Muitos acreditam que passar pôr debaixo de uma escada
dá azar.
C) Vários povos indígenas creem que os mortos podem
assustá-los.
D) Há também superstições ligadas a frutas, como o cajú e a
banana.
E) Dizem que os holandêses são pouco supersticiosos.

     
O Texto 2 é uma lenda. Dentre as características desse gênero,
estão nele expressas as seguintes:
1. ser um texto relacionado a um lugar geograficamente
determinado.
2. ser uma narração na qual fatos históricos são recontados
pela tradição popular.
3. ser elaborado privilegiadamente com uma linguagem
formal, com excesso de rebuscamentos morfossintáticos.
4. ser um texto que tem forte relação com os costumes e
tradições de um povo, além de carregado de
representações simbólicas.
Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 3 e 4.
2 e 4.
2 e 3.
1 e 2.
1 e 4.
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Acerca de elementos morfossintáticos presentes no Texto 2,
analise as proposições a seguir.
1. O trecho: “Dizem que, no século XIX, no Recife, o chefe
de uma família rica sofreu de uma grave enfermidade.” é
iniciado com sujeito indeterminado, o que reforça a ideia
de que a lenda não tem uma autoria determinada.
2. No trecho: “Os médicos falavam de uma "doença do
sangue", só que não conseguiram encontrar uma
medicação eficiente.”, a expressão destacada indica
oposição; equivale semanticamente a ‘contudo’.
3. No trecho: “Até que um negro velho, empregado da
família, falou...”, a expressão destacada tem valor
temporal.
4. O termo “papa-figo” é formado por duas palavras da
mesma classe gramatical; são, ambas, substantivos.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

2, 3 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.

    
Assinale a alternativa em que as regras da concordância
(verbal e nominal) foram obedecidas.
A) As lendas estão desaparecendo, e, a cada dia, menas
pessoas acreditam nelas.
B) Em boas bibliotecas, já está disponível livros com lendas
de vários países.
C) Numa roda de amigos, no interior, não falta histórias de
arrepiar!
D) A verdade é que cada um de nós temos os nossos próprios
medos e superstições.
E) Acredita-se que deve haver milhares de lendas perdidas
no tempo.

    
Assinale a alternativa em que a relação entre a figura de
linguagem apresentada entre parênteses e seu exemplo está
correta.
A) “com a utilização daquela ‘medicação’, o senhor
melhorou”. (METÁFORA)
B) “Os médicos falavam de uma ‘doença do sangue’”.
(METONÍMIA)
C) “o remédio era ‘figo’ de criança nova, isto é, fígado”.
(EUFEMISMO)
D) “quanto
mais
gordos
e
corados,
melhor”.
(PLEONASMO)
E) “Dizem que, no século XIX, no Recife”. (ANTÍTESE)
Página 9/9
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

