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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
No que se refere às pálpebras é correto afirmar: 
 

A) A margem palpebral é dividida, clinicamente, em três 
porções: anterior, posterior e mediana 

B) As glândulas meibomianas desembocam na porção 
anterior 

C) As glândulas de Moll desembocam na porção anterior da 
margem palpebral 

D) Os pacientes com blefarites têm menos bactérias 
colonizando sua margem palpebral 

E) O Staphylococcus aureus tem sido rotulado como agente 
etiológico pouco frequente causador de blefarites 

 
 
 

É correto afirmar sobre a catarata congênita: 
 

A) Um exame oftalmológico completo deve ser realizado 
(excluindo a ecografia ocular) 

B) Para se obter o diagnóstico etiológico, as sorologias para 
pesquisa de infecções congênitas devem ser solicitadas. 

C) O tratamento deve ser retardado o máximo possível 
D) O índice de opacificação da cápsula posterior é baixo em 

crianças 
E) O implante de lente intraocular não é preconizado em 

crianças maiores de dois anos de idade 
 
 
 

No que se refere às conjuntivites é correto afirmar: 
 

A) As conjuntivites infecciosas são mais frequentes em 
idosos 

B) O risco de se contrair a doença é menor em indivíduos 
com imunocomprometimento sistêmico 

C) As conjuntivites infecciosas podem ser classificadas em: 
hiperaguda, aguda e crônica. 

D) A conjuntivite aguda é aquela que dura mais de três 
semanas 

E) O tratamento das conjuntivites hiperagudas é realizado 
somente com antibióticos tópicos 

 
 
 

É correto afirmar sobre a obstrução congênita da via lacrimal: 
 

A) A principal causa é a persistência de uma membrana 
mucosa na válvula de Hasner. 

B) A criança apresenta geralmente história de fotofobia 
C) O glaucoma congênito não faz parte do seu diagnóstico 

diferencial 
D) Antes dos seis primeiros meses de vida não se deve ter 

uma conduta expectante 
E) Na presença de secreção mucopurulenta, sem sinais de 

dacriocistite aguda, não está indicado o uso de colírios 
antibióticos 

 
 
 

Sobre o trauma orbitário é correto afirmar: 
 

A) A fratura em blow- out refere-se à fratura do teto da órbita 
B) Na fratura da parede medial, os achados mais comuns 

são: enfisema subcutâneo, sangramento nasal e limitação 
da adução 

C) Os casos de suspeita de fratura e hematoma orbitário 
devem ser acompanhados com estudo de imagem. 

D) Rupturas do globo ocular são comuns em fraturas blow-
out isoladas 

E) O procedimento cirúrgico é realizado preferencialmente 
dentro das primeiras 24 horas 
 
 
 

Sobre as lentes de contato é correto afirmar: 
 

A) As lentes de contato cosméticas são usadas em casos em 
que há alterações do segmento posterior do olho 

B) A lente de contato gás-permeável, a oxigenação se dá pela 
bomba lacrimal e também pela passagem de oxigênio 
através do material da lente de contato. 

C) A lente de contato de baixa hidratação tem absorção de 
água em mais de 60% 

D) A lente de contato não-iônica tem maior chance de 
depósito em sua superfície 

E) A lente de contato de média permeabilidade tem 
constante de difusão (DK) maior que 50 

 
 
 

Quanto aos erros refracionais é correto afirmar: 
 

A) A miopia moderada varia sua magnitude > 2,00 
�

 6,00 
dioptrias esféricas. 

B) Na hipermetropia, a imagem do objeto observado no 
infinito situa-se aquém do plano meridiano 

C) A hipermetropia facultativa é aquela que não é corrigida 
pela acomodação 

D) O astigmatismo é leve quando o mesmo apresenta-se com 
mais de 2,00 dioptrias cilíndricas 

E) Na miopia o principal sintoma é a baixa acuidade visual 
para perto 

 
 
 
É correto afirmar sobre a esclerite 
 

A) Em 90% dos casos não se consegue fazer o diagnóstico 
etiológico 

B) Estão comumente associadas a doenças autoimunes ou 
infecciosas. 

C) Geralmente, a esclerite não cursa com dor ocular 
D) O tratamento clínico sempre requer medicação tópica e 

quase nunca medicação sistêmica  
E) As esclerites leves difusas ou nodulares não respondem 

satisfatoriamente ao uso de antiinflamatórios não-
hormonais 
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Marque a alternativa correta no que se refere à degeneração 
macular relacionada à idade (DMRI): 
 

A) A forma neovascular caracteriza-se geralmente por perda 
da acuidade visual leve. 

B) O exame de angiografia fluoresceínica é o padrão-ouro 
para classificar as lesões e determinar o tratamento. 

C) A angiografia fluoresceínica com indocianina verde não é 
útil nos casos de DMRI neovascular. 

D) A forma seca da DMRI é a menos comum. 
E) A forma DMRI exsudativa ou neovascular é a forma 

menos agressiva da doença. 
 

 
 
É correto afirmar sobre o retinoblastoma: 
 

A) Representa o tumor ocular secundário mais frequente da 
infância 

B) Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, o 
diagnóstico é frequentemente precoce 

C) A doença tem predileção por sexo 
D) Nos casos intraoculares, sendo instituído o tratamento 

adequado, a taxa de cura é 95%. 
E) Quando a doença é extraocular, o prognóstico de vida é 

significativamente melhor 
 

 
 

Sobre a esotropia é correto afirmar: 
 

A) Dentre os fatores de riscos mais importantes na 
patogênese da esotropia, estão a miopia, relação 
convergência acomodativa/acomodação (CA / A) e a 
herança familiar 

B) Na esotropia congênita o seu aparecimento é precoce 
entre os dois e os seis meses de vida. 

C) São causas de esotropia acomodativa: miopia e relação 
CA/A elevada 

D) No tratamento cirúrgico da esotropia congênita, 
normalmente realiza-se duplo recuo dos músculos retos 
laterais 

E) Na esotropia comitante adquirida não há história de casos 
familiares 

 

 
 

No que se refere às exotropias é correto afirmar: 
 

A) As exotropias são caracterizadas pelo desvio convergente 
dos olhos 

B) A sua prevalência é no sexo masculino 
C) O tratamento clínico não apresenta caráter definitivo, está 

preconizado para casos com ângulos grandes de desvio ( 
> 20 �  ) 

D) É infrequente a associação de exotropia congênita com 
alterações neurológicas 

E) Anomalias do mecanismo de fusão, alterações como 
excesso de divergência tônica, insuficiência de 
convergência e distúrbios da relação CA/A são prováveis 
fatores etiológicos de estrabismo divergente. 

 
 
 

São sinais clínicos de uveítes posteriores: 
 

A) Conjuntivite folicular e sinais inflamatórios no segmento 
anterior 

B) Retinite, vasculites e ceratite puntata 
C) Lesões inflamatórias da retina, vasculite e paralisia do 

reto medial 
D) Edema macular cistoide, células e opacidades no vítreo. 
E) Coroidite e conjuntivite papilar gigante 

 
 
 

Sobre a doença de Behçet é correto afirmar: 
 

A) Os seus sintomas são: baixa visual repentino de visão 
bilateral, moscas volantes, dor e fotofobia. 

B) Úlceras orais dolorosas são infrequentes em pacientes 
com doença de Behçet 

C) Deve-se realizar pulsoterapia nos casos mais leves 
D) Em pacientes com neuroBehçet, deve-se iniciar o uso de 

ciclosporina 
E) Imunossupressores não são utilizados no tratamento 

clínico da doença 
 
 
 

É correto afirmar sobre a retinopatia diabética: 
 

A) A retinopatia diabética é a segunda maior causa de 
cegueira em pessoas em idade produtiva (16-64 anos) 

B) O risco de retinopatia diabética aumenta com mau 
controle glicêmico e tempo da doença.  

C) Portadores de diabetes com controle glicêmico regular 
não podem desenvolver retinopatia diabética 

D) Nas mulheres grávidas portadoras de diabetes, foi 
demonstrado que 25% apresentavam progressão da 
retinopatia 

E) O exame de oftalmoscopia indireta associada a 
biomicroscopia com lâmpada de fenda realizado por 
profissional treinado pode ter uma sensibilidade inferior 
ao exame fotográfico 
 
 
 

Assinale a alternativa correta no que se refere à retinopatia 
hipertensiva (RH): 
 

A) Os microaneurismas quando presentes constituem 
achados específicos 

B) Há tratamento oftalmológico específico para as lesões 
retinianas causadas pela RH 

C) Segundo a classificação de Keith-Wagner, o grau I refere-
se à leve estreitamento arteriolar e discreta tortuosidade, 
hipertensão arterial crônica leve. 

D) Os vasos da coroide são menos sensíveis a regimes de 
aumento pressórico  

E) O estreitamento arteriolar é um sinal tardio de hipertensão 
arterial sistêmica 
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Sobre as queimaduras químicas marque a alternativa correta: 
 
A) As queimaduras por ácidos são mais comuns do que 

aquelas por álcalis 
B) Os ácidos causam reação de saponificação das 

membranas celulares, gerando rápida e profunda 
penetração nos tecidos 

C) Ácido ascórbico sistêmico (na dose 2g, via oral, 4 x /dia) 
pode diminuir o risco de ulceração nos casos moderados a 
grave. 

D) Defeitos epiteliais persistentes são de fácil resolução 
E) Os corticoides tópicos (dexametasona 0,1%) são 

indicados para diminuir a reação inflamatória e devem ser 
usados sem cautela, nos primeiros 7 a 10 dias 

 
 
 
É correto afirmar sobre as lentes oculares usadas em 
armações: 
 
A) As lentes bifocais apresentam três centros ópticos 
B) As lentes multifocais possuem mais de um centro óptico, 

podendo ser bifocais, trifocais ou progressivas. 
C) Lentes progressivas são lentes de peça única que 

permitem uma área de visão para longe, perto e meia-
distância por mudanças na curvatura da superfície 
posterior das lentes. 

D) Quando a luz policromática (branca) atravessa uma lente, 
os comprimentos de ondas menores (azul) sofrem menos 
refração e os maiores (vermelho) mais refração. 

E) Quanto maior o número Abbe, maior a dispersão 
cromática. 

 
 
 
Sobre a ambliopia marque a alternativa correta: 
 
A) A recuperação da visão depende do grau de 

amadurecimento das conexões visuais, do período de 
tempo de privação e da precocidade de início da terapia  

B) A prevalência da ambliopia em crianças é estimada em 
10% 

C) A fixação excêntrica é uma situação na qual o paciente 
fixa com a região foveal quando o olho bom está tampado 

D) No fenômeno de crowding, a acuidade visual piora ao 
apresentar optotipos isolados 

E) A correção do erro refrativo não é fundamental no 
tratamento da ambliopia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quanto às infecções das vias lacrimais é correto afirmar: 
 

A) Na dacriocistite aguda a infecção ocorre, na maioria dos 
casos, em adultos pelo Haemophilus influenzae 

B) Na canaliculite, a obstrução do canalículo não é uma 
complicação esperada 

C) O tratamento cirúrgico da canaliculite consiste em 
canaliculostomia superior, retirada das concreções, 
seguida de irrigação com soro fisiológico. 

D) No tratamento clínico da dacriocistite aguda não se 
realiza com antibioticoterapia sistêmica 

E) Na peridacrioscistite aguda, se, porventura, o saco 
lacrimal for aberto há a presença de pus no seu interior 

 

 
 
Sobre o trauma ocular contuso é correto afirmar: 
 

A) São acometidos 72 a 90% de pacientes do sexo feminino 
com idade inferior a 30 anos 

B) É definido como agressão física sobre o globo ocular com 
solução de continuidade 

C) Cerca de 20% dos pacientes com hemorragia 
subaracnoidea ou subdural (traumática) apresentam 
hemorragia intraocular geralmente confinada a área 
justapapilar ou macular. 

D) O buraco macular traumático geralmente se apresenta 
como lesão isolada causadora de descolamento de retina 

E) São sintomas do trauma ocular contuso: dor ocular, 
fotofobia e amaurose prolongada 

 

 
 
Marque a alternativa correta sobre o glaucoma agudo: 

 

A) A principal causa de glaucoma agudo é o fechamento 
angular primário por íris em platô 

B) Ocorre com maior frequência em homens do que em 
mulheres 

C) Dentre os fatores desencadeantes podemos encontrar: 
atividade como leitura, teatro, cinema na penumbra X 

D) Ao exame de lâmpada de fenda, pode-se encontrar a 
câmara anterior bastante profunda 

E) O sinal de glaukomfleken consiste em uma mancha 
esbranquiçada na cápsula posterior do cristalino 

 

 
 
Sobre o glaucoma congênito é correto afirmar: 
 

A) Geralmente, o acometimento é bilateral em 20% dos 
casos 

B) Em muitos casos familiares, a transmissão é autossômica 
dominante  

C) O glaucoma congênito do tipo juvenil tardio ocorre após 
os três anos de idade 

D) No diagnóstico diferencial tem-se a megalocórnea, em 
que há aumento do diâmetro da córnea, edema corneal, 
pressão intraocular e nervo óptico normais 

E) O tratamento cirúrgico constitui a principal terapia e deve 
ser imediata. 
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Marque a alternativa correta sobre o glaucoma primário de 
ângulo aberto (GPAA): 
 

A) O GPAA é uma neuropatia óptica crônica e rapidamente 
progressiva 

B) É uma doença multifatorial, em que a espessura corneal 
aumentada é considerada o principal fator de risco 

C) A perda visual relacionada ao glaucoma é considerada 
irreversível, sendo a terceira maior causa de cegueira em 
todo mundo 

D) O campo visual é preservado até os estágios mais tardios 
da doença. 

E) Os pacientes com GPAA apresentam pequenas flutuações 
da pressão intra-ocular ao longo do dia 

 
 
 

É correto afirmar sobre o glaucoma de pressão normal (GPN): 
 

A) É uma neuropatia óptica caracterizada por ângulo da 
câmara anterior estreito 

B) Sua prevalência diminui com a idade 
C) Os escotomas quando presentes costumam ser mais 

localizados, mais próximos à fóvea. 
D) Hipertensão arterial noturna parece ser um fator de risco 

importante para o dano glaucomatoso 
E) Há, até o momento, métodos precisos e reprodutíveis para 

a avaliação da hemodinâmica retrobulbar 
 
 
 

Marque a alternativa correta sobre a hipertensão ocular (HO): 
 

A) O valor da pressão intra-ocular (PIO) usualmente 
utilizado como ponto de corte para a HO é de 18 mmHg 

B) Geralmente, o paciente com HO é sintomático 
C) Se a PIO for maior do que 24 mmHg, com campo visual, 

disco óptico e camada de fibras nervosas normais, é 
possível iniciar o tratamento com hipotensor ocular. 

D) É necessário, de uma maneira geral, que se trate 10 
pacientes com HO para que se evite a evolução de um 
eles para glaucoma primário de ângulo aberto 

E) É sabido que em córneas com espessura inferior a 500 
micra, a PIO obtida deve ser corrigida para menos 

 
 

 
Em relação às endoftalmites é correto afirmar: 
 

A) A endoftalmite pós-operatória aguda é aquela que ocorre 
até duas semanas pós a cirurgia 

B) Quanto à etiologia, 97% das endoftalmites são causadas 
por fungos 

C) Na endoftalmite pós-operatória crônica os principais 
microorganismos são: Propionibacterium acne, Candida 
sp. e Actinomyces sp. 

D) A dor ocular é um sintoma pouco comum. 
E) Na endoftalmite pós-operatória associada à bolha filtrante 

o principal agente é o H. influenza, com 57% dos casos. 

 
 
 

É correto afirmar sobre a sarcoidose: 
 
A) É dez vezes mais comum em brancos do que em negros 
B) É mais comum em pessoas acima de 60 anos de idade 
C) Biópsia de nódulo conjuntival não-direcionada na 

ausência de lesões visíveis tem valor extremamente 
elevado 

D) A radiografia de tórax pode ser mais específico do que a 
tomografia (TC) de tórax 

E) Na presença de edema macular cistóide deve-se 
considerar a triancinolona intravítrea ou periocular. 

 
 
 

Sobre as conjuntivites tóxicas e alérgicas é correto afirmar: 
 
A) O prurido ocular pode ser o sintoma mais evidente nos 

quadros alérgicos. 
B) Os quadros tóxicos podem cursar com reação folicular, 

porém o componente papilar é o mais frequente. 
C) A pilocarpina, geralmente, causa reação do tipo papilar. 
D) Na conjuntivite alérgica a reação de hipersensibilidade é 

do tipo I (mediada por imunoglobulina A). 
E) No Brasil, a frequência de conjuntivite alérgica sazonal é 

muito alta. 
 
 
 

Assinale a alternativa correta a respeito da ceratoconjuntivite 
sicca: 
 
A) É mais frequente em pessoas jovens. 
B) Os homens são mais acometidos do que as mulheres. 
C) A incidência é maior em usuários de lente de contato do 

que na população geral. 
D) Os sintomas são, normalmente, específicos. 
E) Os pacientes com sintomas de olho seco não precisam de 

uma avaliação clínica geral para se afastar uma doença 
sistêmica. 
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HISTÓRIA DE GOIANA
 

 
 
 
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) vendendo gêneros alimentícios. 
B) comprando pedra e cal. 
C) vendendo máquinas e ferramentas. 
D) comprando gêneros alimentícios e escravos 
E) 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) Xucuru. 
B) Ianomâmi. 
C) Guarani. 
D) Funil-ô. 
E) 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) 
 
A) Daruê Malungo. 
B) Alafiá. 
C) Conceição das crioulas. 
D) Vodu. 
E) Xangô do Nordeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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  
 
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 encaixou-
se neste contexto, no século XVI, como  
 
A) área apenas de criação de gado. 
B) área apenas de produção de cana de açúcar. 
C) área de transição, com feiras de gado. 
D) área mista, com produção de cana e criação de gado. 
E) 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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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 
 
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. 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 
 
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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA
 

TEXTO 1 
 

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. 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor pretende: 
 
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. 

 
 
 
 

����� � � �
	���
 

����� � � �
	����
 

����� � � �
	����
 



 
 
Prefeitura Municipal de Goiana 
Concurso Público – 2010 
Tipo 2                                                                                           Cargo: Médico Oftalmologista / Nível Superior  

Página 8/9  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
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. 

 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 

 

TEXTO 2 
 

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. 
 
 
 
 
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) 1, 3 e 4. 
B) 2 e 4. 
C) 2 e 3. 
D) 1 e 2. 
E) 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) 2, 3 e 4, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas.  
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 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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