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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

    

   
As classificações de Fontaine e Rutherford da Doença Arterial
Oclusiva dos Membros Inferiores diferenciam-se em função
de:
A) Rutherford associar dados clínicos e laboratoriais com o
Doppler
B) Fontaine associar dados clínicos e angiográficos
C) Rutherdord não incluir pacientes com dor de repouso
D) Fontaine não incluir pacientes com gangrena
E) Rutherford dividir as lesões tróficas em 6 categorias

    
As curvas trifásicas obtidas com o Dopler ultrasom nas
artérias com
escoamento linear, não expressam
quantitativamente o fluxo porque os aparelhos utilizados não
conseguem determinar:
A) Frequência de onda
B) Velocidade de fluxo
C) Ângulo de inclinação
D) Viscosidade sanguínea
E) Diâmetro do vaso

    
Na progressão da placa ateromatosa a lesão inicial, endotelial,
caracteriza-se por:
A) Camadas de células espumosas e gotas de gordura
B) Presença de coleções de lipídios extracelulares
C) Necrose de células espumosas com núcleo lipídico
D) Aparecimento de macrófagos e de células espumosas
E) Formação de cápsula fibrosa com fibro ateroma

   

A safena interna autóloga quando usada para substituir artérias
de médio e pequeno calibre apresenta como principal atributo:
A)
B)
C)
D)
E)

    
Nos pacientes apresentando oclusão arterial aguda por
trombose de aneurisma poplíteo, com embolização distal,
assinale a melhor conduta terapêutica:
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale o procedimento preferencial para tratamento de
oclusão arterial aguda por êmbolo em paciente jovem:
A)
B)
C)
D)
E)

Embolectomia com cateter de Fogarty
Revascularização com veia autógena
Fibrinólise com cateter intra-arterial
Anticoagulação com heparina IV
Angioplastia com balão e stent

    
Nas fístulas arteriovenosas de longa duração a artéria distal
apresenta-se:
A)
B)
C)
D)
E)

Dilatada e tortuosa
Atrófica e trombosada
Anuerismática com trombos
Com calibre reduzido
Com diâmetro normal

   

    
Paciente de 70 anos com isquemia critica em MID (ITB=
0,35), com utilização prévia das safenas internas, após
angiografia recebe indicação de ponte fêmoro-poplítea.
Assinale o substituto vascular de melhor desempenho nesta
situação:
A) Veia do cordão umbilical
B) Politetrafluoretileno – E
C) Artéria homóloga
D) Veia homóloga
E) Artéria heteróloga

Trombectomia mecânica e heparinização
Angioplastia com stent revestido
Ponte femoro-distal com veia
Ponte femoro-distal com prótese
Trombólise e posterior revascularização

    



Entre os fatores de risco abaixo assinale os que são
responsáveis por 80 a 90% das doenças cardiovasculares de
acordo com estudos epidemiológicos:
A) Idade, sexo, obesidade, genética
B) Idade, sexo, hipertensão, história familiar
C) Diabetes, tabagismo, hipertensão, hiperlipidemia
D) Obesidade, história familiar, sexo, hiperlipidemia
E) Diabetes, sexo, obesidade, tabagismo

Não desenvolver hiperplasia intimal
Suportar distensões superiores a 200 mm Hg
Não necessitar heparinização
Manter endotélio vivo em superfície de fluxo
Não desenvolver ateromatose

Nos traumas arteriais assinale a artéria cuja ligadura determina
o maior índice de amputação de membro:
A)
B)
C)
D)
E)

Femoral comum
Poplítea
Braquial
Subclávia
Axilar
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Assinale, entre as opções abaixo, o conjunto de elementos
clínicos que corresponde à Tromboangeíte Obliterante
A) Calcificações arteriais, hiperlipidemia e diabetes.
B) Obstrução aórtica, impotência sexual e claudicação
glútea.
C) Flebite migratória, fumantes, homens idade < 40 anos.
D) Mulher jovem, lesões do arco aórtico, pulsos radiais
ausentes.
E) Homens, idade > 60 anos, oclusão das artérias viscerais.

    

Com relação à profilaxia de TVP no pós-operatório do
tratamento das varizes dos membros inferiores, podemos
afirmar que na maioria dos casos:
A)
B)
C)
D)
E)

O uso de profilaxia é obrigatório
Não há necessidade de profilaxia
O risco de trombose é nulo
Deve ser usado heparina profilática
A anticoagulação oral está indicada

    

Entre as angiopatias funcionais abaixo citadas assinale a que
se caracteriza por provocar vasodilatação:

A veia de Giacomini, quando insuficiente, desempenha papel
importante no desenvolvimento das varizes recorrentes em
virtude de apresentar:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Acrocianose
Eritromelalgia
Cutis Marmorata
Livedo Reticular
Síndrome de Raynaud

    
Entre as anomalias venosas encontradas durante a dissecção
do colo proximal na cirurgia do aneurisma da aorta infrarenal, assinale a mais frequente:
A)
B)
C)
D)
E)

Veia renal esquerda retro-aórtica
Veia renal esquerda anular
Bifurcação da cava pré-aórtica
Duplicação da veia cava inferior
Veia cava a esquerda da aorta

A)
B)
C)
D)
E)

Tipo I
Tipo II
Tipo III
Tipo IV
Tipo V

Assinale a alteração da pressão arterial determinada pela
abertura de uma fístula arteriovenosa traumática:
A)
B)
C)
D)
E)

Queda inicial da PA sistólica e diastólica
Queda da PA diastólica e aumento da sistólica
Aumento da PA sistólica e diastólica
Queda da PA diastólica com recuperação
Aumento apenas da PA sistólica

   

    

Mulher, 26 anos, em uso de anticoncepcional oral, foi
atendida em serviço de emergência por dor intensa na região
inguinal esquerda, que precedeu em alguns dias o
aparecimento de edema do membro inferior esquerdo.
Assinale o provável diagnóstico.
Tromboflebite pélvica
Torsão de cisto de ovário
TVP fêmoro-ilíaca
Síndrome de May-Turner
Varizes pélvicas

Úlcera ativa infectada
Claudicação intermitente
Diabete melito
Idade avançada
Agenesia do sistema profundo

    

De acordo com a classificação de Crawford, assinale o tipo de
Aneurisma Toraco-Abdominal, que se identifica como
Aneurisma Abdominal Total ou Subdiafragmático:

A)
B)
C)
D)
E)

    

Das situações clínicas descritas assinale a de menor risco para
o tratamento cirúrgico das varizes dos membros inferiores:

    

A)
B)
C)
D)
E)

Distribuição anatômica anterior
Comunicação entre as safenas
Refluxo posterior entre as safenas
Menor número de válvulas
Episódios frequentes de tromboflebites

Os aneurismas das artérias tibiais são na sua maioria de
etiologia:
A)
B)
C)
D)
E)

Micótica
Inflamatória
Aterosclerótica
Traumática
Iatrogênica
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Em pacientes grávidas portadoras de deficiência do Fator V de
Leiden com antecedentes de Tromboembolismo Pulmonar a
profilaxia para TVP está indicada:
A)
B)
C)
D)
E)

Durante o último trimestre e puerpério
Do início ao fim da gestação
No primeiro trimestre e puerpério
Em toda gestação e puerpério
Em toda a gestação e após o puerpério

A)
B)
C)
D)
E)

Tibio-peroneiro
Fêmoro-poplíteo-tibial
Ilíaco-femoral
Aorto-íliaco
Poplíteo-distal

   

   
Assinale a alternativa que corresponde ao comportamento
fisiológico do ativador tecidual do plasminogênio:
A)
B)
C)
D)
E)

Nos pacientes diabéticos, não fumantes, as lesões estenosantes
situam-se com maior frequência sobre o segmento arterial:

Com relação aos hemangiomas capilares, é correto afirmar
que são lesões:
A)
B)
C)
D)
E)

Está presente apenas nas células endoteliais
Tem vida média superior a10 minutos
Apresenta elevada concentração plasmática
É codificado por gene situado no cromosoma 10
Tem liberação estimulada pela epinefrina

Malignas de evolução rápida
Papulares, comuns a partir dos 30 anos
Vasculares de natureza linfática
Benignas constituídas de fibras musculares
Benignas, 90% regredindo dos 7 aos 10 anos

    

    
Assinale o agente bacteriano mais comumente encontrado nos
quadros clínicos de linfangite aguda dos membros inferiores

Entre os tumores vasculares citados abaixo assinale aquele
cuja expressão angiográfica caracteriza-se por massa ovoíde
hipervascularizada conhecida como o “sinal da lira”:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Bacillus anthracis
Pseudomonas aeruginos
Escherichi coli

    

Angiossarcoma
Sarcoma de Kaposi
Tumor do corpo carotídeo
Linfoangisarcoma
Hemnagioma racemoso

    

Dosagens de PCR que persistem elevadas após tratamento das
linfangites em pacientes assintomáticos são sugestivas de:

A reconstrução venosa valvular está indicada no tratamento da
Síndrome Pós-Trombótica em pacientes que apresentam:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Resistência bacteriana
Infecção latente
Antibiotico terapia inadequada
Recorrência clínica
Baixa imunidade

   

    

A escolha dos antimicrobianos no tratamento das infecções ao
nível do pé em pacientes diabéticos, com osteomielite, deve
ser orientada por:
A)
B)
C)
D)
E)

Cultura óssea e antibiograma
Avaliação da função renal
Presença de pus na lesão
Ressonância Nuclear Magnética
USG/Doppler

Edema de longa evolução
Úlcera de estase e dor intratável
Crises repetidas de linfangite
Lipodermatoesclerose
Dermatite Ocre

Do ponto de vista da Insuficiência Venosa Crônica, as mais
importantes perfurantes localizam-se na face:
A)
B)
C)
D)
E)

Medial da panturrilha
Anterior da perna
Posterior da panturrilha
Laterlal da Perna
Antero externa da perna
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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

Página 5/8
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Prefeitura Municipal de Goiana
Concurso Público – 2010
Tipo 2

Cargo: Médico Vascular / Nível Superior
LÍNGUA PORTUGUESA

   

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)
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