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DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2013

PARTE I - FISIOTERAPEUTA
01 - Em que ano foi publicado o Decreto Lei que em seu
art. 3º diz que, “É atividade privativa do fisioterapeuta
executar métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade
de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física
do paciente”:
A) 1969
B) 1971
C) 1968
D) 1978
E) 1983
02 - Os músculos do abdome são compostos pelos
músculos reto abdominal, oblíquo interno e oblíquo
externo, além do músculo transverso do abdome. A flexão
do tronco é realizada pela ação conjunta dos três primeiros,
porém na rotação do tronco para a direita é exigida apenas
a ação dos músculos:
A) Oblíquo externo direito e oblíquo interno direito
B) Oblíquo externo direito e oblíquo interno esquerdo
C) Oblíquo externo esquerdo e oblíquo interno direito
D) Oblíquo externo esquerdo e oblíquo interno
esquerdo
E) Reto abdominal esquerdo, Oblíquos externo e
interno direito
03 - Os plano e eixos anatômicos norteiam os movimentos
corporais, sendo eles: o frontal, o sargital e o horizontal.
Desta forma os movimentos de abdução e adução do
ombro acontecem em qual plano e em qual eixo:
A) Plano frontal/Eixo ântero-posterior
B) Plano sargital/Eixo ântero-posterior
C) Plano horizontal/Eixo longitudinal
D) Planos frontal/Eixo látero-lateral
E) Planos sargital/Eixo látero-lateral
04 - Sabendo-se que o quadril é a articulação isolada
estruturalmente mais estável, todavia móvel do corpo,
quantos graus de liberdade a mesma possui:
A) 4
B) 5
C) 1
D) 2
E) 3
05 - O cotovelo é uma articulação estruturalmente estável
que contém três articulações dentro de uma única capsula
articular: as articulações úmero-ulnar, úmero-radial e
rádio-ulnar proximal. Sobre a articulação do cotovelo
assinale a alternativa INCORRETA:
A) A articulação rádio-ulnar proximal realiza os
movimentos de flexo-extensão.
B) A articulação úmero-ulnar realiza apenas os
movimentos de flexo-extensão.
C) A articulação rádio-ulnar proximal realiza apenas
os movimentos de pronação e supinação.
D) A articulação úmero-radial realiza apenas os
movimentos de flexo-extensão.
E) A articulação rádio-ulnar proximal realiza os
movimentos de flexo-extensão e prono-supinação.

06 - Os músculos eretores da espinha são considerados
antigravitacionais, pois sustentam o corpo na postura ereta
estática e dinâmica. Os mesmos também são chamados de
paravertebrais e são constituídos pelos músculos:
A) Reto abdominal, espinhais, ileocostais
B) Espinhais, longuíssimos e ileocostais
C) Reto abdominal, ileopsoas e espinhais
D) Quadrado lombar, longuíssimos e ileopsoas
E) Trapézio, grande dorsal e quadrado lombar
07 - Os músculos do manguito rotador do ombro têm como
funções manter a cabeça do úmero contra a cavidade
glenóide, reforçar a cápsula articular e resistir ativamente e
deslocamentos indesejáveis da cabeça do úmero em direção
anterior, posterior e superior. Fazem parte do manguito
rotador os seguintes músculos:
A) Subescapular, supra-espinhoso, infra-espinhoso e
redondo maior.
B) Bíceps braquial, deltóide, supra-espinhoso e redondo
maior.
C) Bíceps braquial, deltóide, supra-espinhoso e redondo
menor.
D) Subescapular, supra-espinhoso, infra-espinhoso e
redondo menor.
E) Infra-espinhoso, subescapular, deltóide e redondo
menor.
08 - O músculo quadrado lombar tem importante participação
na marcha humana, desta forma em qual dos movimentos
abaixo ele realiza:
A) Elevação da pelve
B) Extensão do quadril
C) Extensão da coluna lombar
D) Hiperextensão do quadril
E) Rotação do tronco
09 - As lesões de LCA (Ligamento Cruzado anterior) e LCP
(Ligamento Cruzado posterior) são comumente encontradas
na prática de esportes, sendo as mesmas diagnosticadas
através dos respectivos testes dinâmicos:
A) Pivor shift test e pivor shift reverse test
B) Teste de gaveta posterior e teste de gaveta anterior
C) Teste de gaveta anterior e pivor shift test
D) Teste de gaveta posterior e pivor shift reverse test
E) Pivor shift reverse test e pivor shift test
10 - Sendo a goniometria um importante método de avaliação
da amplitude de movimento (ADM) articular, assinale a
alternativa INCORRETA:
A) O cotovelo é uma articulação do tipo gínglimo, onde
os movimentos de flexão e extensão podem variar de
0 a 145 graus.
B) O eixo do goniômetro é a interseção do braço móvel
e o braço fixo e deve coincidir com o eixo da
articulação a ser testada.
C) O movimento de flexão do ombro ocorre no plano
sagital e o eixo do goniômetro é posicionado ao nível
da articulação gleno-umeral.
D) Os movimentos de pronação e supinação do
antebraço ocorrem na articulação rádio-ulnar
proximal, sendo a ADM menor para a pronação.
E) O movimento de dorsiflexão do tornozelo ocorre no
plano sargital, onde o eixo do goniômetro é
posicionado sobre o maléolo lateral.

11 - A avaliação da força muscular utilizada na prática
fisioterapêutica é realizada com base na metodologia de
Kendall, desta forma assinale a alternativa INCORRETA:
A) O grau 3 (três) de força muscular é assim
considerado quando o indivíduo não realiza o
movimento contra a gravidade.
B) O grau 0 (zero) corresponde a ausência de
contração muscular, enquanto no grau 5 (cinco) a
força é considerada normal.
C) No grau 5 (quatro) de força muscular o indivíduo
realiza o movimento contra resistência máxima,
sendo assim considerada normal a força.
D) Contração muscular já é possível ser observado no
grau 1 de força muscular.
E) No grau 4 (quatro) de força muscular o
movimento articular é realizado contra a
gravidade.
12 - A dor é a principal queixa dos pacientes que procuram
a fisioterapia e a sua investigação deve ser minuciosa,
desta forma é INCORRETO afirmar:
A) A dor é um sintoma subjetivo caracterizado por
uma sensação desagradável cuja experiência
emocional está associada com estímulos de lesão
tecidual real ou potencial.
B) A dor pode ser avaliada por diversas escalas,
dentre elas a Escala Visual Analógica.
C) A dor é um sinal importante de alerta, pois
anuncia um estado de emergência e urgência para
o organismo.
D) A Escala Visual Analógica quantifica a dor de 0
(zero) à 10 (dez), sendo zero a ausência de dor e
dez a máxima dor sentida.
E) A dor é um sintoma importante a ser avaliado pelo
fisioterapeuta, pois faz parte do quadro clínico de
muitas das patologias tratadas.
13 - O Laser é um tipo de radiação eletromagnética não
ionizante, onde suas ondas propagam-se com a mesma fase
no espaço e no tempo. Sua direcionalidade permite a
obtenção de alta densidade de energia concentrada em
pequenos pontos. Sobre a luz Laser assinale a alternativa
INCORRETA:
A) O Laser possui propriedades terapêuticas
importantes como anti-inflamatórias e analgésicas.
B) O Laser promove um aumento na microcirculação
local, na circulação linfática, proliferação de
células epiteliais e fibroblastos.
C) Um dos efeitos importantes do Laser é o aumento
da síntese de colágeno.
D) Sua principal indicação são os quadros
patológicos em que se deseja obter melhor
qualidade e maior rapidez do processo de reparo
tecidual.
E) A luz Laser é policromática e possui efeitos
biomodulatórios.

14 - Diversas técnicas de alongamento são comumente
utilizadas para aumentar a amplitude de movimento
(ADM) em diversos segmentos corporais. Podendo ser
utilizada de forma passiva ou ativa, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) No alongamento passivo manual o fisioterapeuta
aplica uma força externa e controla a direção,
velocidade,
intensidade
e
duração
do
alongamento.
B) Na técnica de alongamento ativo “contraçãorelaxamento” o paciente participa do processo
contraindo isometricamente a musculatura que
será alongada.
C) No alongamento muscular do tipo “contraçãorelaxamento-contração” o paciente realiza uma
contração concêntrica do músculo antagonista ao
músculo encurtado.
D) No alongamento passivo manual a direção do
alongamento é no sentido da retração muscular.
E) O alongamento muscular do tipo “contraçãorelaxamento-contração”
combina
Inibição
Autogênica e Inibição Recíproca para alongar um
músculo retraído.
15 - A crioterapia é um dos recursos fisioterapêuticos mais
estudados na fisioterapia e tem um importante papel no
controle da dor em diversas patologias. A analgesia
promovida pela crioterapia se deve:
A) A diminuição da velocidade de condução nervosa
B) Ao aumento da atividade do fuso muscular
C) A vasodilatação reativa e vasoconstrição capilar
D) A diminuição do fluxo sanguíneo
E) Ao aumento da circulação periférica
16 - Sobre a fisioterapia na atenção básica, assinale a
alternativa INCORRETA:
A) A APS representa um complexo conjunto de
conhecimentos e procedimentos e demanda uma
intervenção ampla em diversos aspectos para que
se possa ter efeito positivo sobre a qualidade de
vida da população.
B) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma
vertente brasileira da APS.
C) A APS representa o primeiro contato na rede
assistencial dentro do sistema de saúde,
caracterizando-se,
principalmente,
pela
continuidade e integralidade da atenção, além da
coordenação da assistência dentro do próprio
sistema, da atenção centrada na família, da
orientação e participação comunitária e da
competência cultural dos profissionais.
D) A Estratégia de Saúde da Família (ESF)
caracteriza-se como a porta de entrada prioritária
de um sistema de saúde constitucionalmente
fundado no direito à saúde e na equidade do
cuidado e, além disso, hierarquizado e
regionalizado, como é o caso do SUS.
E) São atributos optativos da Atenção Primária em
Saúde (APS): o acesso de primeiro contato do
indivíduo com o sistema de saúde, a continuidade
e a integralidade da atenção, e a coordenação da
atenção dentro do sistema.

17 - Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família
(NASF), o qual o fisioterapeuta está inserido, assinale a
alternativa INCORRETA:
A) O porte de cada NASF respeita, entre outros
critérios, o número de equipes da Estratégia de
Saúde da Família apoiadas, podendo um
município ter NASF de modalidades mistas (tipos
1, 2 e 3), de acordo com a conveniência da gestão
e necessidades elencadas pelo Conselho
Municipal de Saúde.
B) A organização e o desenvolvimento do processo
de trabalho do NASF dependem de algumas
ferramentas já amplamente testadas na realidade
brasileira, como é o caso do Apoio Matricial, da
Clínica Ampliada, do Projeto Terapêutico
Singular (PTS) e do Projeto de Saúde no
Território (PST).
C) A constituição de uma rede de cuidados é uma das
estratégias essenciais dentro da lógica de trabalho
de um NASF.
D) O NASF é composto de nove áreas estratégicas.
E) O NASF deve buscar superar a lógica
fragmentada da saúde para a construção de redes
de
atenção
e
cuidado,
de
forma
corresponsabilizada com a Estratégia de Saúde da
Família.
18 - Sabendo-se que a fisioterapia está inserida nos três
níveis de atenção à saúde e o primeiro nível de assistência
é a atenção primária, assinale a alternativa INCORRETA:
A) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) como
componente estruturante do sistema de saúde
brasileiro tem provocado um importante
movimento com o intuito de reordenar o modelo
de atenção no SUS.
B) Com o advento do SUS, toda a população
brasileira passou a ter direito à saúde universal e
gratuita, financiada com recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
C) São princípios doutrinários do SUS a
Universalidade, a Equidade e a Integralidade.
D) Fazem parte do SUS, os centros e postos de saúde,
os hospitais públicos - incluindo os universitários,
os laboratórios e hemocentros (bancos de sangue),
os serviços de Vigilância Sanitária, Vigilância
Epidemiológica, Vigilância Ambiental, além de
fundações e institutos de pesquisa acadêmica e
científica.
E) A lei 8080/90 dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS)
e
sobre
as
transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde e dá outras providências.
19 - A Artrite Idiopática Juvenil (AIJ), previamente
chamada de artrite reumatoide juvenil ou artrite crônica da
infância, refere-se a um grupo de doenças caracterizadas
por artrite crônica que ocorrem em crianças e adolescentes
até os 16 anos. Sobre AIJ, assinale a alternativa
INCORRETA:

A) A AIJ não é uma doença infecto-contagiosa e os
pacientes podem frequentar normalmente creches,
escolas, clubes e piscina.
B) Os três tipos mais comuns de AIJ são, a
oligoarticular, a poliarticular e a AIJ sistêmica.
C) A causa exata da AIJ é decorrente de infecção
viral ou bacteriana.
D) O objetivo do tratamento da AIJ é controlar a dor,
evitar deformidades, promover o crescimento
adequado da criança e o seu bem-estar.
E) A fisioterapia tem como objetivo reabilitar o
paciente para a realização das AVDs, através do
fortalecimento e alongamento dos músculos e
aumento da amplitude de movimento articular.
20 - De acordo com a Sociedade Brasileira de
Reumatologia, no conjunto das doenças chamadas
“reumatismos”, a artrose é a mais frequente, representando
cerca de 30 a 40% das consultas em ambulatórios de
Reumatologia. No tratamento fisioterápico, a proteção
articular e a conservação de energia são metas importantes
a serem adotadas por pacientes com osteoartrites, desta
forma assinale a alternativa CORRETA:
A) Acelerar o processo de reparo tecidual através do
uso de calor profundo (ex.: ondas curtas) é o
objetivo principal do tratamento.
B) Promover controle da dor e inflamação e retardar
a progressão das deformidades são objetivos do
tratamento.
C) Favorecer a estabilidade articular através de
órteses de posicionamento é uma conduta a ser
adota para evitar o desuso.
D) Manter a atividade funcional das articulações
praticando exercícios físicos vigorosos é
fundamental para a saúde de pacientes com
artrose.
E) A crioterapia poderá ser utilizada em pacientes
com artrose, pois aumentam a circulação e
estimula as colagenases.
21 - A Doença de Parkinson (DP), descrita por James
Parkinson em 1817, é uma das doenças neurológicas mais
comuns e intrigantes dos dias de hoje. Do ponto de vista
patológico, a DP é uma doença degenerativa cujas
alterações motoras decorrem principalmente da morte de
neurônios dopaminérgicos. Sobre a DP, assinale a
alternativa INCORRETA:
A) As principais manifestações motoras incluem
tremor de repouso, bradicinesia, rigidez com roda
denteada e anormalidades posturais.
B) Tremor, bradicinesia, espasticidade e instabilidade
postural são as principais características da DP.
C) Sinais e sintomas não motores, tais como
demência, distúrbios do sono, depressão,
ansiedade também são possíveis na DP.
D) O impacto positivo dos exercícios sobre a
disposição e o humor do paciente com DP são
pontos favoráveis ao tratamento fisioterápico.
E) Na DP a pessoa passa a falar baixo e de maneira
monótona, bem como a sua caligrafia torna-se
tremida e pequena (micrografia).

22 - O traumatismo cranioncefálico (TCE) é uma das
causas mais frequentes de morbidade e mortalidade em
todo o mundo, superado apenas pelo acidente vascular
encefálico (AVE) como patologia neurológica com maior
impacto na qualidade de vida. Para a classificação de
gravidade do TCE utiliza-se a Escala de Coma de Glasgow
(ECG). Sobre a mesma, assinale a alternativa CORRETA:
A) TCEs com 9 a12 pontos na ECG são classificados
como grave.
B) TCEs onde a ECG tem pontuação ≤ 8 são
classificados como leve.
C) ECG com pontuação entre 13 e 15 indica lesões
cerebrais muito graves
D) Pontuação ≥ 16 na ECG indica morte cerebral
E) TCEs classificados como leve apresentam ECG
com 13 a 15 pontos.
23 - O Pé Torto Congênito (PTC) é uma deformidade
complexa que envolve ossos, músculos, tendões e vasos
sanguíneos em cerca de 1 para 1000 nascidos vivos, sendo
os meninos duas vezes mais acometidos do que as
meninas. São características do PTC, EXCETO:
A) Equinismo acentuado
B) Cavo plantar aumentado
C) Calcâneo supinado
D) Hálux abduzido
E) Varismo do antepé
24 - “Dor anterior ou retropatelar de início geralmente
insidioso, revelando-se como uma dor difusa que é
exacerbada ao subir e descer escadas, na manutenção
prolongada de flexão do joelho e posição de
agachamento”. A qual patologia refere-se essa citação:
A) Lesão de ligamento cruzado anterior
B) Lesão de ligamento cruzado posterior
C) Síndrome da dor patelofemural
D) Lesão em alça de balde do menisco
E) Doença de osgood-Schlatter
25 - Paralisia braquial obstétrica (PBO) é uma paralisia do
membro superior que pode ocorrer com a criança no
momento do parto devida a lesão do plexo braquial. A
PBO é classificada em Erb-Duchenne, Klumpke e
completa. Desta forma, assinale a alternativa CORRETA:
A) A PBO é classificada em paralisia alta (ErbDuchenne), baixa (Klumpke) e completa.
B) A PBO de Erb-Duchenne é a mais rara (5% ou
menos)
C) A PBO do tipo completa todos os reflexos são
preservados
D) A PBO de Klumpke é a mais comum (70-80% dos
casos)
E) A PBO de Klumpke tem um prognóstico positivo.

26 - Sobre a oscilação oral de alta frequência em
Fisioterapia Respiratória,
assinale a
alternativa
INCORRETA:
A) A oscilação oral de alta frequência tem como
objetivo otimizar a higiene brônquica.
B) A posição adotada para a técnica de oscilação oral
de alta frequência é a sentada, com inclinação
anterior do corpo em 30 graus, e, em caso de
pacientes no leito, a posição inicial é a Fowler,
ressaltando que a inclinação anterior deve ser
analisada de acordo com a condição clínica do
paciente.
C) O mecanismo de ação do Acapella é a vibração
com pressão positiva expiratória, com a vantagem
de poder executar a terapia em qualquer posição e
com frequência ajustável.
D) A oscilação oral de alta frequência está contraindicada na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC).
E) As síndromes ciliares discinésicas consistem em
uma indicação para o uso da oscilação oral de alta
frequência.
27 - Sobre os recursos em Fisioterapia Respiratória,
assinale a alternativa INCORRETA:
A) A tosse assistida consiste na aplicação de uma
pressão externa sobre a caixa torácica ou sobre a
região epigástrica, fornecendo assim um auxilio
ao ato de tossir.
B) Para realizar corretamente a vibração manual, o
fisioterapeuta deve executar um movimento de
flexo-extensão do punho e quase nenhum
movimento de cotovelo e nenhum movimento de
ombro, percutindo ritmicamente a parede torácica
em um movimento de onda, utilizando ambas as
mãos alternadamente e em sequência.
C) A drenagem autogênica visa maximizar o fluxo de
ar nas vias aéreas para melhorar a eliminação do
muco e da ventilação pulmonar, sendo uma
combinação de controle respiratório com
respiração a vários volumes pulmonares.
D) O ciclo ativo da respiração é uma modificação da
técnica de expiração forçada e traduz-se em ciclos
repetidos de controle respiratório, expansão
torácica e técnica de expiração forçada.
E) A tosse pode ser estimulada manualmente através
da excitação dos receptores da tosse localizados
na região da traqueia.
28 - O linfedema pode ser definido como um inchaço
crônico devido à deficiência da drenagem no sistema
linfático com o acúmulo anormal de fluído rico em
proteína no espaço intersticial, resultando em desconforto,
dores, diminuição da amplitude de movimento, alterações
sensitivas dentre outras. Diversos são os recursos
fisioterápicos utilizados no tratamento desta alteração
vascular, EXCETO:
A) Drenagem linfática manual
B) Diatermia por ondas curtas
C) Massagem com técnica de bracelete
D) Enfaixamento elástico compressivo
E) Pressoterapia pneumática

PARTE II - PORTUGUÊS
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
Toda saudade é a presença da ausência
de alguém, de algum lugar, de algo enfim.
Súbito o não toma forma de sim
como se a escuridão se pusesse a luzir.
Da própria ausência de luz
o clarão se produz,
o sol na solidão.
Toda saudade é um capuz transparente
que veda e ao mesmo tempo traz a visão
do que não se pode ver
porque se deixou pra trás
mas que se guardou no coração.
(Gilberto Gil)
29 - Das afirmações seguintes:
I. A expressão “presença da ausência” significa, no texto, o
mesmo que “ausência indiferente”.
II. De acordo com o autor, a saudade é algo que ilude as
pessoas.
III. Segundo o texto, as coisas ruins podem se transformar
em coisas boas.
A) Apenas o item III está correto.
B) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) Apenas os itens II e III estão corretos.
D) Apenas os itens I e III estão corretos.
E) Todos estão incorretos.
30 - Identifique o par de vocábulos existentes no texto que
não são exemplo de antítese:
A) presença / ausência
B) sol / solidão
C) não / sim
D) ausência de luz / clarão
E) que veda / traz a visão
31 - Os vocábulos “EMPOBRECER” e “PONTAPÉ” são
exemplos dos seguintes processos de formação de
palavras:
A) derivação prefixal e sufixal / composição por
justaposição
B) derivação parassintética / composição por
aglutinação
C) derivação prefixal e sufixal / composição por
aglutinação
D) derivação parassintética / composição por
justaposição
E) derivação prefixal / derivação sufixal
32 - Assinale a alternativa cuja parte destacada não
corresponde corretamete ao radical da palavra:
A) cantávamos
B) chaleira
C) imperdível
D) realmente
E) tímida

33 - Assinale a alternativa cujo emprego do hífen foi usado
de forma correta em todos os vocábulos:
A) auto-análise / contra-atacante
B) contra-regra / vice-presidente
C) hiper-humano / micro-sistema
D) contra-senso / ex-namorado
E) auto-hipnose / sub-região
34 - Assinale a alternativa cujo sinal de pontuação
VÍRGULA foi empregado para indicar a omissão de um
termo:
A) Chegando os participantes, começaria a reunião.
B) Falam muito, mas ouvem pouco.
C) De doce, eu gosto.
D) Do lado, uma grande árvore.
E) Não fique triste, irmã, que ele não merece esse
sofrimento.
35 - Identifique a alternativa que apresenta apenas
vocábulos acentuados de forma correta:
A) bíceps – ônix – jóquei
B) baiúca – têxtil – caráter
C) assembléia – tórax – fôlego
D) nódoa – paranóico – rústico
E) vôo – canapé – órfão
A questão 36 refere-se a tirinha seguinte:

36 - Das afirmações seguintes:
I. A expressão “uns vinte anos” no segundo quadrinho
classifica-se sintaticamente como adjunto adverbial de
tempo.
II. No quinto quadrinho identificamos a presença de um
advérbio de lugar.
III. No primeiro balão do segundo quadrinho identificamos
dois adjuntos adnominais.
A) Estão corretos apenas os itens II e III.
B) Estão corretos apenas os itens I e III.
C) Estão corretos apenas os itens I e II.
D) Está correto apenas o item I.
E) Todos estão corretos.
A questão 37 refere-se a tira seguinte:

37 - Das afirmações seguintes:
I. O vocábulo QUE (2º quadrinho) classifica-se como
“conjunção integrante”.
II. A oração “[...] pra gente fazer nas férias” é classificada
como “subordinada adverbial final reduzida de infinitivo”.
III. As orações “Nadar no lago e tomar sorvete!!”
classificam-se como subordinadas apositivas reduzidas de
infinitivo.
A) Estão corretos os itens II e III.
B) Todos estão corretos.
C) Apenas os itens I e II estão corretos.
D) Apenas os itens I e III estão corretos.
E) Apenas o item II está correto.
38 - A figura de linguagem presente no verso destacado do
poema seguinte é:
Farei que amor a todos avivente,
Pintando mil segredos delicados,
Brandas iras, suspiros magoados,
Temerosa ousadia e pena ausente.
CAMÕES, Luís de Soneto 33. In: SALGADO
JÚNIOR, Antônio (Org.).
Luís de Camões: obra completa. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 2008, p. 280. (Fragmento).

A)
B)
C)
D)
E)

eufemismo
prosopopeia
hipérbole
antítese
paradoxo

39 - O acento indicador de crase foi empregado de forma
incorreta em:
A) O carro de Felipe era à álcool.
B) O caseiro apareceu às carreiras procurando o dono
da casa.
C) Fomos àquela ilha no verão.
D) Logo mais, haverá viagens turísticas à lua.
E) Ela pediu talharim à parisiense.
40 - A regência verbal está correta em todas as alternativas
exceto em:
A) Poucos presidiram ao congresso como ele.
B) A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)
procedeu com depoimentos dos políticos
envolvidos no caso.
C) O computador sucedeu aos antigos “long plays”.
D) Visamos ao seu bem, filho!
E) Suas atitudes implicaram o fechamento da
empresa.

