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                                   Cargo:Médico Plantonista   
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2010 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova; 

 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1. Uma mulher de 33 anos, portadora de lupus eritematososistêmico, em uso de prednisona 60 mg/dia, procura o médico com 
queixa de diarréia, dor abdominal e febre há 2 dias. Está desidratada, febril, taquipnéica, com abdome flácido, doloroso no 
andar superior, sem sinais de irritação peritoneal. PA = 140X90 mmHg, pulso = 104 bat/min. É iniciada hidratação com 
solução fisiológica e os exames iniciais mostram Hb = 11 g/dL, leucócitos = 12000/mm3, uréia = 146 mg/dL, creatinina = 3,2 
mg/dL, glicemia = 98 mg/dL, sódio = 149 mEq/L e potássio = 6,4 mEq/L. O exame que deve ser realizado prioritariamente é: 

 

a) dosagem do cálcio iônico. 
b) dosagem de amilase. 
c) hemocultura. 

d) eletrocardiograma. 
e) ultra-sonografia de abdome. 

 

2. NÃO é achado da doença falciforme, 
 

a) macrocitose. 
b) presença de corpúsculos de Howell − Jolly no sangue periférico. 
c) reticulocitose. 
d) aumento da DHL plasmática. 
e) predominância de hemoglobina fetal na eletroforese de hemoglobinas.  
 

3. Numa enfermaria de clínica médica, o médico é chamado para atender a uma provável parada cardiorrespiratória que 
acabou de acontecer. Trata-se de um homem de 64 anos, no 6o dia de internação por um infarto do miocárdio. Estava 
evoluindo bem, sem complicações, e subitamente apresentou perda de consciência, segundo os familiares. O médico 
chama pelo paciente, sem resposta, chama por ajuda e abaixa o encosto da cama, deixando-o em decúbito horizontal 
plano. O passo imediato a seguir deve ser 

 

a) checar a presença de respiração. 
b) desfibrilação elétrica com 360 J. 
c) checar a presença de pulso. 
d) elevação da mandíbula e hiperextensão da coluna cervical.  
e) realizar duas ventilações de resgate 
 
4. Associe as alterações , relacionadas na coluna A , com as identificações , listadas na coluna B: 
 

COLUNA A     COLUNA B 
I. embolia gordurosa    (a) silicose 
II. abcesso pulmonar    (b) fratura de ossos longos 
III. hipertensão pulmonas   (c) hemoptise intermitente e anemia hipocrômica  
IV. hemossiderose pulmonar idiopática  (d) nível hidroaéreo 
V. cor pulomonale crônico   (e) estenose mitral 
 

Assinale a opção que contém a sequência de associações  corretas. 
 

a) I – a ; II – b ; III – c ; IV – d ; V – e. 
b) I – d ; II – e ; III – a ; IV – b ; V – c. 
c) I – b ; II – a ; III – e ; IV – d ; V – c. 

d) I – b ; II – d ; III – e ; IV – c ; V – a . 
e) I – d ; II – e ; III – a ; IV – c ; V – b . 

 
5. Considere que, no momento da admissão, o peso corporal do paciente era de 97 kg (em jejum), e que um cuidado geral 

realizado nesse paciente era a medição diária e em jejum do seu peso corporal. Considere, também, que, nove dias após o 
início do tratamento não-farmacológico e medicamentoso para a insuficiência cardíaca, verificou-se que seu o peso corporal 
(em jejum) era de 88 kg. Nessa situação, os prováveis mecanismos envolvidos nessa significativa perda de peso corporal 
incluem : 

 
I. manutenção evolutiva de balanço hídrico negativo. 
II. piora do status cardiovascular global e conseqüente caquexia cardíaca. 
III. deslocamento de líquido intravascular para o terceiro espaço. 
IV. redução da quantidade de água corporal total. 
 

Estão certos apenas os itens 
 

a) I e II. 
b) I e IV. 

c) II e III. 
d) III e IV 

e) Nenhuma das alternativas apresentadas 

 

6. A profilaxia antimicrobiana, controversa em diversos aspectos, tem, em outros, consensos aceitos universalmente. Com 
referência a esse assunto, assinale a opção correta usando a letra C e para opção errada a letra E. 

 

(   ) Todos os pacientes neutropênicos devem receber antibioticoterapia de largo espectro ao iniciarem febre,mesmo sem outros 
sinais de infecção, preferencialmente monoterapia com ceftazidima ou imipenem. 
(     ) A penicilina G benzatina é eficaz na dose de 1.200 UI IM a cada 15 dias na profilaxia da febre reumática. 
(     ) As crianças expostas a difteria devem ser mantidas com ampicilina 500 mg 4 vezes ao dia para profilaxia. 
(     )  A quimioprofilaxia da meningoencefalite meningocócica é feita com azitromicina 500 mg/dia em dose única diária por 5 dias. 
(     ) Nenhum dos tratamentos está indicado.  
 
A seqüência correta é: 
 
a) C-C-C-C-C. 
b) C-E-C-E-C 

c) C-E-E-E-E 
d) E-C-C-C-C 

e) E-E-E-E-E 
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7. Associe as drogas anti-hipertensivas relacionadas à esquerda com seus efeitos colaterais à direita: 
 
1 – tiazídicos    (  ) hiperglicemia 
2 – alfa metildopa   (   ) broncoespasmo 
3 – propanolol    (  ) cefaléia 
4 – captopril    (  ) hepatite crônica   
5 – nifedipina    (  ) tosse 
 
A sequência correta é : 
 
a) 1,3,5,2 e 4. b) 1,4,3,2 e 5. c) 2,4,3,1 e 5. d) 3,2 4,5 e 1. e) 4,5,3,2 e 1. 
 
8. Considere as afirmativas abaixo ,  com relação à anemia ferropriva: 
 
I. Em pacientes com gastrectomia total , a terapia com ferro oral é ineficaz; 
II. Geralmente a contagem de reticulócitos aumenta cerca de 3 a 4 dias após o início da terapia oral e atinge um pico máximo 

em 10 dias; 
III. Um tempo mínimo de 6 meses de suplementação de ferro é necessário em um adulto normal para que se normalize a 

reserva de ferro corporal. 
 
Com base nestas afirmativas acima, conclui-se que: 
 
a) somente II é correta; 
b) I,II e III são corretas; 

c) Somente I e II são corretas; 
d) Somente I e III são corretas; 

e) Somente II e III são corretas. 

 
9. Na gasometria arterial , o índice que melhor avalia a ventilação pulmonar é : 
 
a) pH; b) BE; c) paCO²; d) paO²; e) HCO². 
 
10. Uma paciente com 20 anos de idade procurou atendimento médico em virtude de apresentar episódios recorrentes de tosse 

seca, chiados no peito e dispnéia há quatro semanas. Esta sintomatologia tem a freqüência de quatro vezes na semana, 
ocorrendo sempre pela manhã ao acordar. Em momento algum apresentou sintomas noturnos ou houve necessidade de 
procurar o pronto-socorro. Desde os 12 anos de idade, não apresentava semelhante sintomatologia. 

 
A seleção de medidas e medicamentos que devem envolver o tratamento dessa paciente incluem  
 
I. controle ambiental. 
II. aminofilina. 
III. agonista e brometo de ipatrópio para o alívio das crises. 
IV. corticóide inalatatório. 
V. corticóide sistêmico. 
 
Conforme as afirmativas acima : 
 
a) todas estão corretas; 
b) todas estão erradas; 

c) somente uma está correta; 
d) duas estão corretas; 

e) somente uma está errada. 
   

 
11. A respeito da doença de refluxo gastro-esofágico, julgue os itens a seguir.  
 
Assinale o incorreto: 
 
a) É uma das principais causas de tosse crônica. 
b) A presença de odinofagia indica diagnóstico concomitante de câncer de esôfago. 
c) Pode ser causa de anemia ferropriva. 
d) Pode ser causa de dor precordial. 
e) A disfagia é normalmente  encontrada nessa condição. 
 
12. Uma senhora de 70 anos de idade apresenta tremores nas mãos nos últimos três meses. No exame físico realizado, 

verificou-se que a paciente apresentava marcha com passo acelerado e miúdo, ficando o tronco e a cabeça inclinados para 
a frente, dando a impressão de que a qualquer momento poderia cair. 

 
Assinale a opção correta: 
 
O caso clínico apresentado pode ser caracterizado como 
 
a) depressão. 
b) doença de Parkinson. 
c) doença de Alzheimer. 
d) espondilite anquilosante. 
e) síndrome conversiva. 
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13. Um paciente com 45 anos de idade, assintomático do ponto de vista clínico, procurou um serviço médico, manifestando 
desejo de parar de fumar. Informou ser fumante há 30 anos, consumindo, em média, 20 cigarros por dia. Em geral, fuma o 
primeiro cigarro cerca de 1 hora após acordar, cigarro do dia que mais o satisfaz. Fuma mais freqüentemente pela manhã. 
Ultimamente, tem-se preocupado porque não consegue passear com a família, pois sente dificuldades em permanecer em 
lugares onde fumar é proibido. 
Em relação à situação hipotética apresentada acima, julgue os itens a seguir. 

 
I. O paciente deve ser aconselhado a fumar progressivamente menos até parar totalmente, em virtude de o grau de 

dependência ser médio. 
II. O fato de fumar mais freqüentemente pela manhã torna o grau de dependência mais leve. 
III. A privação do tabaco pode levar à síndrome de abstinência,na situação apresentada. 
IV. A avaliação do suporte familiar é um aspecto importante na abordagem individual do tratamento desse paciente. 
V. Uma das informações relevantes a ser prestada ao paciente é a de que a cessação do tabagismo melhora a função 

pulmonar dentro de poucos meses.-  
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) apenas uma está correta; 
b) todas estão corretas; 
c) somente três estão corretas; 

d) existe mais de três alternativas erradas; 
e) Somente três estão erradas. 

 
14. Uma paciente com 40 anos de idade procurou o ambulatório de clínica médica por apresentar há 7 dias poliúria, polidipsia e 

perda de peso. O exame físico nada mostrou de alterações clínicas. Até então, ela nunca havia procurado 
assistência médica em razão de problemas clínicos. Informou desconhecer dados a respeito de doenças na família. 
 

Acerca da situação hipotética acima, julgue os itens a seguir e assinale a opção incorreta 
 

a) Glicemia acima de 126 mg/dL estabelece o diagnóstico de diabetes melito. 
b) Deve-se investigar lesão em órgãos-alvo, caso se confirme o diagnóstico de diabetes melito. 
c) A medida da hemoglobina glicosilada apresenta baixa sensibilidade para detecção de diabetes melito, não sendo, portanto, 

recomendável como teste diagnóstico. 
d) Sulfoniluréia pode ser o passo inicial, caso haja necessidade de optar-se pelo controle medicamentoso. 
e) Segundo a Associação Latino-Americana de Diabetes (1994), um bom controle metabólico dessa doença é manter a 

glicemia de jejum entre os valores 80 mg/dL e 115 mg/dL. 
 
15. Quais os termos que completam de forma correta as lacunas do enunciado seguinte? 

Nas pancreatites agudas podemos afirmar que as suas principais etiologias são __________ seguida de __________. A 
sintomatologia mais comum é __________. Os sinais de __________ e __________ indicam __________ e __________. 

 
a) Alcoólica – biliar – dor epigástrica – sinal de Curvoisier – sinal de Cullen – necrose – hemorragia. 
b) Biliar – alcoólica – dor epigástrica – sinal de Cullen – sinal de Grey-Turner – necrose – hemorragia.   
c) Idiopática – alcoólica – dor abdominal em “barra” – sinal de Grey-Turner – Blumberg – hemorragia – necrose. 
d) Alcoólicas – tóxicas – dor abdominal difusa – sinal de Tompson – Cullen – hemorragia – necrose. 
e) Vasculite – hipercalcemia – epigastralgia – sinal de Cullensinal de Grey-Turner – necrose – hemorragia. 
 
16. Dadas as assertivas sobre o período seguinte, Os exames complementares são fundamentais para a elucidação 

diagnóstica de grande parte das patologias. 
 
I. Leucocitose com desvio à esquerda não pode ser indicativa de infecção bacteriana. 
II. AST e ALT são enzimas importantes na detecção de agressão hepática. 
III. A dosagem de CEA é indicada no seguimento de pacientes operados de neoplasia do reto e cólon. 
IV. A tomografia computadorizada não tem valor propedêutico para o estudo de estruturas sólidas e líquidas. 
V. A cintilografia com hemácias marcadas é importante no diagnóstico do sangramento digestivo com perda igual ou maior que 

0,5 ml de sangue/segundo. 
 
Verifica-se que: 
 
a) I, II e III estão corretas. 
b) II, III e IV estão corretas. 
c) II, IV e V estão corretas. 

d) II, III e V estão corretas. 
e) I, III e V estão corretas. 

 
17. Marque a alínea incorreta em relação à artropatia gotosa. 
 
a) Menos de 25% dos pacientes que apresentam hiperuricemia desenvolvem gota. 
b) Durante o quadro agudo de gota, os níveis séricos de ácido úrico estão sempre elevados.  
c) Grande parte dos pacientes com gota apresenta produção normal de ácido úrico, porém sua excreção renal encontra – se 

diminuída. 
d) O uso de diurético pode desencadear gota. 
e) Paciente que ingere bebida alcoólica pode desenvolver gota. 
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18. Paciente sexo feminino, 70 anos, é admitida na Emergência  com história de febre de início há 3 dias, tosse produtiva com 
expectoração amarelada e Dispnéia. Sua saturação de oxigênio é de 93% . É diabética e hipertensa. Avaliada pelo clínico 
de plantão, que solicitou Hemograma, Bioquímica, Rx de tórax e iniciou Quinolona Antipneumococica, Hidratação Venosa e 
oxigênio sob máscara de venturi com 3l/min. Após 6 horas na sala de observação, evolui com piora da Dispnéia, Queda na 
Sat de O2 <90 agitação psicomotora, confusão mental. Seus exames laboratoriais evidenciaram G 285m%, K+5,0 Creat 
2,0, Na+155meq,14000 leucocitos com 10% de bastões, e seu Rx de Tórax realizado 4 horas após internação na 
Emergência apresentava infiltrado pulmonar Difuso. PA 130/70. Tranferida para a UTI imediatamente onde foi entubada, 
sedada e colocada em Prótese Ventilatória. Pergunta-se: Quais recursos diagnósticos comprovariam a presença de 
Síndrome do desconforto respiratório do adulto e choque séptico? 

 

a) Queda da pressão Arterial na UTI, pois a PA na Emergência estava normal e o seu Rx de Tórax alterado. 
b) Dosagem de Lactato >4 e índice de oxigenação <200.  
c) PA de 100/60 e índice de oxigenação <300. 
d) Lactato sérico >4 e Fração de ejeção <40%. 
e) Há duas respostas corretas. 
 

19. São consideradas manifestações não-articulares na Artrite Reumatóide: 
 

a) Síndrome de Felty. 
b) Síndrome de Caplan. 
c) Cisto de Baker. 

d) Nódulos Reumatóides (subcutâneos, pulmonares, esclerais). 
e) Há mais de uma opção certa. 

 

20. Com relação às Drogas Vasoativas é correto afirmar exceto: 
 

a) Devem ser utilizadas em pacientes graves, associadas a outras medidas de suporte, tais como correção hidroeletrolítica e 
normalização de parâmetros gasimétricos 

b) A dobutamina não deve ser utilizada isoladamente em pacientes com hipotensão arterial severa 
c) A noradrenalina em doses que variam entre 2 e 15 ug/Kg/min provoca vasoconstrição periférica com aumento significativo 

da resistência arterial sistêmica total e regional 
d) A dobutamina em doses que variam entre 5 e 15 ug/Kg/min aumenta a contratilidade miocárdica com aumento do débito 

cardíaco e diminuição da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo assim como elevação significativa da freqüência 
cardíaca . 

e) O isoproterenol reduz o tônus da musculatura lisa vascular pulmonar e das vias aéreas brônquicas, podendo aumentar o 
shunt intrapulmonar por alteração da relação ventilação/perfusão levando a hipoxemia arterial.  

 

21. Com relação aos Conselhos Municipais de Saúde, podemos afirmar: 
 

1) Formular estratégias e controlar a execução da política de saúde 
2) Seus representantes são escolhidos pelo Secretário de Saúde 
3) Executa ações de saúde coletiva e gestão hospitalar 
4) Acompanha a gestão financeira, desde a elaboração do orçamento atá a fiscalização da execução 
 

a) 1, 2, e 4 estão corretas 
b) Apenas a 3 está correta 
c) 2 e 3 estão corretas 

d) Apenas a 1 e a 4 estão corretas 
e) 3 e 4 estão corretas 

 

22. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 
 

1) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta; 
2) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional e aceito 
pelo Conselho Nacional de Saúde; 
3) Investimentos previstos no Plano Quinquenal da Seguridade Social 
4) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estrados e Distrito Federal. 
 

Esta (ão) incorreta (s): 
 

a) Apenas a 1 
b) 2, 3 e 4; 

c) Apenas a 3 e 4; 
d) 1, 2 e 3; 

e) Apenas a 2 e 3. 

 
23. Com relação às afirmativas abaixo, marque a alternativa incorreta. 
 
1) A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as clausulas 
dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. 
2) As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela 
direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de 
recursos humanos e para transferência de tecnologia. 
3) Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção 
correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer órgãos e serviços de 
saúde. 
4) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao sistema Único de Saúde (SUS), mediante 
convênio, sem preservar a autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, a os recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. 
 
a) Somente 2 e 3 
b) Somente 1 

c) Somente 1 e 3 
d) Somente 4 

e) Somente 2 e 4. 
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24. Para o funcionamento da prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados: 
 

a) Os estatutos e as regras das empresas de planos de saúde 
b) A forma de contrato ou convênio co a rede pública de saúde 
c) As normas de direito público e as regras apresentadas pelas entidades filantrópicas e sem fins lucrativos 
d) Os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS); 
e) As normas técnicas e administrativas da empresa privada e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

25. No nível municipal, o sistema Único de Saúde poderá organizar-se em: 
 

a) Comissões b) Conselhos c) Distritos d) Unidades e) Secretarias 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 

Muitos deixariam de ver a crase como bicho-papão se pensassem nela como uma ferramenta para evitar ambiguidade 
nas frases 

Luiz Costa Pereira Júnior 

 O emprego da crase costuma desconcertar muita gente. A ponto de ter gerado um balaio de frases inflamadas ou 
espirituosas de uma turma renomada. O poeta Ferreira Gullar, por exemplo, é autor da sentença "A crase não foi feita para 
humilhar ninguém", marco da tolerância gramatical ao acento gráfico. O escritor Moacyr Scliar discorda, em uma deliciosa 
crônica "Tropeçando nos acentos", e afirma que a crase foi feita, sim, para humilhar as pessoas; e o humorista Millôr Fernandes, 
de forma irônica e jocosa, é taxativo: "ela não existe no Brasil". 
 O assunto é tão candente que, em 2005, o deputado João Herrmann Neto, que morreu em abril deste ano aos 63 anos, 
propôs abolir esse acento do português do Brasil por meio do projeto de lei 5.154, pois o considerava "sinal obsoleto, que o povo 
já fez morrer". Bombardeado, na ocasião, por gramáticos e linguistas que o acusavam de querer abolir um fato sintático como 
quem revoga a lei da gravidade, Herrmann Neto logo desistiu do projeto. 
 

http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11860. Acessado em 06/03/2010.  

26. O autor do texto I: 
 

I – Constrói os argumentos, no primeiro parágrafo, a partir de contrapontos. 
II – Utiliza a fala de outros escritores para reforçar a ideia de que a Crase não deveria existir. 
III – Reforça a ideia de polêmica em torno da Crase ao relatar o caso do Projeto de Lei. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) I e III apenas b) I, II e III c) II apenas d) I e II apenas e) III apenas 
 

27. Algumas classes gramaticais modalizam e apontam qual a opinião do autor frente ao assunto tratado no texto. Analise as 
assertivas considerando a imparcialidade do autor em relação ao que está escrito: 
 

I - O escritor Moacyr Scliar discorda, em uma deliciosa crônica 
II - O humorista Millôr Fernandes, de forma irônica e jocosa, é taxativo: "ela não existe no Brasil" 
III - A ponto de ter gerado um balaio de frases inflamadas ou espirituosas de uma turma renomada 
IV - O deputado João Herrmann Neto, que morreu em abril deste ano aos 63 anos, propôs abolir esse acento do português do 
Brasil por meio do projeto de lei 5.154 
 

Há imparcialidade em: 
 

a) I e III apenas b) I, III e IV c) IV apenas d) I e II apenas e) I, II e III 
 

28. “O assunto é tão candente que, (...) o deputado João Herrmann Neto (...) propôs abolir esse acento do português” Nesse 

trecho temos conectivo que liga duas orações e estabelece uma relação de: 
 

a) Causa 
b) Consequência 

c) Conformidade 
d) Concessão 

e) Finalidade 

 

29. Analise o emprego do pronome QUE nas assertivas abaixo: 
 

I – Em “que morreu em abril deste ano, aos 63 anos”, temos um pronome iniciando uma oração explicativa. 
II – Em “pois o considerava "sinal obsoleto, que o povo já fez morrer”, temos um pronome iniciando uma oração restr itiva, que 
limita o tipo de sinal obsoleto. 
III – Em “por gramáticos e linguistas que o acusavam de querer abolir um fato sintático”, temos um pronome iniciando uma 
oração restritiva, que limita o grupo de acusação e pressupõe outro grupo de gramáticos e linguistas que não o acusavam. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas I b) Apenas II c) Apenas III d) I e III apenas e) I e II apenas 
 

30. Assinale a alternativa que possui pontuação correta: 
 

a) Sinalizar a contração entre vogais idênticas (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio que, mesmo quando parece 
complicado, pode ser intuído pelo usuário do idioma em regras relativamente simples de ser incorporadas. 
b) Sinalizar a contração, entre vogais idênticas, (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio que, mesmo quando 
parece complicado, pode ser intuído, pelo usuário do idioma, em regras relativamente, simples de ser incorporadas. 
c) Sinalizar a contração entre vogais idênticas (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio; que, mesmo quando parece 
complicado, pode ser intuído pelo usuário do idioma em regras relativamente, simples de ser incorporadas. 
d) Sinalizar a contração entre vogais idênticas (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio que mesmo quando, parece 
complicado pode ser intuído, pelo usuário do idioma em regras, relativamente simples de ser incorporadas. 
e) Sinalizar a contração entre vogais idênticas  - no caso, a preposição a e o artigo a -  é um desafio que mesmo, quando 
parece complicado pode ser intuído pelo usuário do idioma, em regras, relativamente, simples de ser incorporadas. 
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