
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ODONTÓLOGO CIRURGIÃO 



 

PARTE I – ODONTÓLOGO CIRURGIÃO 
 
01 - Sobre analgesia assinale a alternativa CORRETA:  

A) O paracetamol é um analgésico que atua na 
lipoxigenase. 

B) O AAS age nas terminações nervosas periféricas e 
no sistema nervoso central.  

C) Os corticoides são excelentes analgésicos. 
D) A dipirona tem ação anti-plaquetária não devendo 

ser prescrita após cirurgias odontológicas.  
E) O AAS é um excelente analgésico, muito usado nos 

casos de cefaleia.  
 
02 - Sobre os inibidores altamente seletivos de Cox-2 é 
CORRETO afirmar que: 

A) São considerados altamente seguros em grávidas. 
B) São responsáveis por eventos de AVEs, pois 

favorecem vasoconstrição nas artérias escleróticas.  
C) São contraindicados para pacientes com histórico 

de úlcera gástrica. 
D) São indicados para pacientes que fazem 

hemodiálises.  
E) São contraindicados para pacientes cardiopatas, 

pois inibem a agregação plaquetária. 
 
03 - O uso de qual medicamento abaixo, pode retarda o 
trabalho de parto e estreitar o cordão umbilical do feto? 

A) Corticóides, 
B) Antibióticos Betalactâmicos. 
C) Anestésico contendo felipressina. 
D) AINES. 
E) Anestésico contendo adrenalina. 

 
04 - Na embalagem dos tubetes odontológicos existem 
informações que identificam as quantidades dos fármacos 
concentrados. Na solução de cloridrato de lidocaína a 2% 
com 1:200.000 de adrenalina, quanto é a quantidade, em 
miligramas, da base anestésica e do vasoconstritor, 
presentes em cada anestubo? 

A) 36 mg de lidocaína e 0,009 mg de adrenalina. 
B) 20 mg de lidocaína e 0,018 mg de adrenalina. 
C) 2 mg de lidocaína e 1 mg de adrenalina. 
D) 2 mg de lidocaína e 200 mg de adrenalina. 
E) 20 mg de lidocaína e 1 mg de adrenalina. 

 
05 - Todas as alternativas representam uma vantagem da 
adição da adrenalina as soluções anestésicas, EXECETO: 

A) Aumenta a potência da solução anestésica. 
B) Aumenta a duração do tempo da anestesia. 
C) Diminui o risco de superdosagem. 
D) Promove a hemostasia local. 
E) Aumenta o período de latência do anestésico. 

 
06 - Anestésico odontológico mais indicado para pacientes 
hepatopatas, pois tem parte da sua biotransformação 
realizado no plasma sanguíneo: 

A) Bupivacaína. 
B) Prilocaína. 
C) Articaína. 
D) Lidocaína. 
E) Mepivacaína. 

 
 

07 - Qual dos vasoconstritores abaixo apresenta ação ocitócica: 
A) fenilefrina 
B) octapressin 
C) levonordrefina 
D) adrenalina 
E) norepinefrina 

 
08 - Paciente GHAN, 35, procurou uma unidade de pronto 
atendimento para fazer a exodontia do dente 26 durante o 
exame clínico, notou-se a proximidade com o seio maxilar. 
Após a extração, foi realizada o teste de Valssava e notou-se 
comunicação. Qual deve ser a conduta em caso de uma 
comunicação buco-sinusal imediata: 

A) promover um tamponamento com cera óssea ou 
cimento cirúrgico. 

B) promover fechamento da comunicação através de 
sutura oclusiva e medicação.  

C) realizar a contra-abertura nasal rotineira.  
D) permitir mecanismo de lavagem-aspiração através da 

comunicação por 01 semana.  
E) realizar acesso de Caldwell-Luc para melhor 

adaptação do retalho. 
 
09 - Para exodontia de incisivo central superior com utilização 
de fórceps, deve-se seguir basicamente a seguinte sequência: o 
fórceps é colocado o mais  

A) apicalmente possível, a luxação é iniciada com força 
no sentido lingual, usando-se força intensa, e o dente é 
extraído na direção incisal-vestibular com movimento 
de tração.  

B) incisalmente possível, a luxação é iniciada com força 
no sentido vestibular, usa-se força lingual suave, e o 
dente é extraído na direção incisal-vestibular com 
movimento de intrusão.  

C) apicalmente possível, a luxação é iniciada com força 
no sentido vestibular, usa-se força lingual suave, e o 
dente é extraído na direção incisal-vestibular com 
movimento rotacional e de tração.  

D) incisalmente possível, a luxação é iniciada com força 
no sentido lingual, usa-se força lingual suave, e o dente 
é extraído na direção incisal-vestibular com 
movimento rotacional e de tração.  

E) vestibularmente possível, a luxação é iniciada com 
força no sentido vestibular, usa-se força lingual suave 
e o dente é extraído na direção incisal-vestibular com 
movimento de intrusão. 

 
10 - Sobre os implantes dentários, assinale a alternativa correta: 

A) É necessária uma avaliação apenas da estrutura óssea 
remanescente em maxila e mandíbula para que haja a 
manutenção deste 

B) Necessitam passar por um processo de fibrointegração 
para que não apresentem mobilidade pós-operatória 

C) Também podem ser utilizados em tecidos moles, 
como alternativa aos pacientes que não possuem osso 
suficiente 

D) Foram descobertos pela equipe do Dr. Branemark a 
partir de estudos em seres humanos na década de 90 

E) Formam, junto com a prótese, um conjunto que 
melhor devolve as funções mastigatórias em 
indivíduos edêntulos parciais ou totais 

 



 

11 - Sobre os processos biológicos, assinale a alternativa que 
corresponde à melhor sequência: 
I) Osseointegração 
II) Biocompatibilidade 
III) Rejeição 
IV) Fibrointegração 
(  ) É o processo pelo qual o organismo reconhece um material, 
biológico ou não, como sendo parte dele. Nesse processo haverá 
o reparo dos tecidos sem que o material necessite ser expulso do 
organismo. 
(  ) É o processo onde o organismo não reconhece um material, 
biológico ou não, como sendo parte dele. Nesse processo não 
haverá reparo adequado dos tecidos enquanto esse material não 
for expulso do organismo. 
(  ) É o processo onde o organismo forma uma camada de fibras 
colágenas ao redor de um implante (material biocompatível que 
foi inserido dentro de um osso. Nele haverá movimentos e dor à 
mastigação. 
(  ) É a união estável e funcional entre o osso e uma superfície de 
titânio. 

A) I, II, III e IV 
B) III, II, I e IV 
C) II, I, IV e I 
D) II, III, IV e I 
E) II, III, I e IV 

 

12 - Com relação ao osso (maxila ou mandíbula) e processo 
alveolar, assinale a alternativa correta: 

A) O processo alveolar está presente ao redor todas as 
estruturas ósseas da maxila e mandíbula. Mesmo as 
estruturas que não abrigam os dentes perdem volume, 
quando realizamos exodontias. 

B) Pacientes que possuem osteoporose possuem uma 
reabsorção do processo alveolar de forma muito mais 
lenta. Por isso não estão indicados a receber implantes 
dentários. 

C) A manobra de chompret visa aproximar as paredes de 
um alvéolo. Está indicada para acelerar o processo de 
reparo do alvéolo pós-exodontia e sem ela torna-se 
impossível realizar implantes dentários. 

D) Para que tenhamos um reparo alveolar adequado, 
necessitamos evitar ao máximo os procedimentos de 
sutura sobre o alvéolo, a fim de evitar a formação do 
coágulo. 

E) O processo alveolar está presente ao redor todas as 
estruturas dentárias da maxila e mandíbula. Ele 
obrigatoriamente perderá volume quando for perdido 
um dente e passa a chamar-se rebordo alveolar, após 
esta remodelação. 

 

13 - A anestesia local profunda é necessária para o dente ser 
removido sem dor. Por isso, torna-se imprescindível, pelo 
cirurgião dentista, o conhecimento profundo sobre anatomia e 
inervação de todos os dentes e dos tecidos moles circunvizinhos, 
além do tipo de anestesia adequada para cada caso, a fim de 
anestesiar totalmente esses nervos, proporcionando uma 
exodontia indolor e totalmente segura! O bloqueio do nervo 
alveolar inferior, através da técnica das três posições segue a 
seguinte sequência dos nervos anestesiados: 

A) Alveolar Inferior, Lingual e Bucal. 
B) Lingual, Bucal e Alveolar Inferior. 
C) Alveolar Inferior, Bucal e Lingual. 
D) Lingual, Alveolar Inferior e Bucal.  
E) Bucal, Lingual e Alveolar Inferior. 

14 - Sobre os implantes dentários, assinale a alternativa correta: 
A) Podem ser instalados em qualquer paciente que possua 

osso suficiente para receber o implante. 
B) Nunca devem ser instalados imediatamente após uma 

exodontia, pois seu diâmetro é menor que o alvéolo. 
C) Não é necessário tantos cuidados durante a sua 

instalação, já que a prótese é quem vai compensar os 
problemas cirúrgicos encontrados. 

D) Necessitam de um planejamento que integre várias 
especialidades como implante, cirurgia, prótese, 
periodontia (entre outras), a depender do caso. 

E) São passíveis de muitos erros profissionais, por isso sua 
indicação é muito escassa na prática diária e na 
literatura. 

 
15 - Sobre infecção de origem odontogênica, podemos 
afirmar que: 

A) Relação do local de perfuração e inserções 
musculares na maxila e mandíbula determina se o 
pus irá ou não para os espaços fasciais. 

B) A localização das infecções é determinada apenas 
pela espessura do osso que cobre o ápice da raiz. 

C) A disseminação da infecção ocorre em todas as 
direções, ao longo de linhas de maior resistência. 

D) Os abscessos bucais tem origem apenas da região 
periapical, com a necrose pulpar. 

E) Geralmente os abscessos ocorrem nos espaços 
fasciais. Ocasionalmente eles penetram direto no 
espaço vestibular. 

 
16 - Técnica anestésica recomendada para a exodontia 
múltipla dos dentes 44, 43 e 42: 

A) Bloqueio do nervo mentoniano e incisivo. 
B) Bloqueio do nervo mentoniano e bucal. 
C) Bloqueio do nervo alveolar inferior e lingual. 
D) Bloqueio do nervo alveolar inferior e do bucal. 
E) Bloqueio do nervo lingual e bucal. 

 
17 - Assinale o movimento que devemos evitar, com os 
fórceps, durante a exodontia do dente 14. 

A) preensão. 
B) intrusão. 
C) lateralidade.  
D) cunha. 
E) rotação. 

 
18 - Técnica anestésica recomendada para intervenção 
cirúrgica do tecido palatino ósseo e mole na região dos 
dentes 26 e 27: 

A) Bloqueio do nervo alveolar superior médio. 
B) Bloqueio do nervo palatino maior. 
C) Bloqueio do nervo alveolar superior anterior. 
D) Bloqueio do nervo nasopalatino.  
E) Bloqueio do nervo palatino menor. 

 
19 - Os fórceps indicados para exodontia do dente 26, 44 e 
36 são, respectivamente: 

A) 17, 150, 151. 
B) 18L, 151, 150. 
C) 18R, 150, 17. 
D) 18L, 151, 16. 
E) 18R, 151, 17.  

 



 

20 - Antibiótico bactericida, utilizado em infecções anaeróbicas 
e que comumente é associada à penicilina no tratamento de 
infecções odontológicas: 

A) metronidazol. 
B) azitromicina. 
C) tetraciclina. 
D) cefalosporina. 
E) ácido clavulânico 

 
21 - Para profilaxia da endocardite bacteriana, em pacientes 
alérgicos as penicilinas, a dose e o antibiótico recomendados 
para adultos, respectivamente são: 

A) 1g e amoxicilina. 
B) 600mg e clindamicina. 
C) 1g e azitromicina. 
D) 2g e amoxicilina. 
E) 1g e cefalexina. 

 
22 - Relacione corretamente o tipo de fratura com o sinal clínico 
específico: 
(A ) Fratura Le Fort III 
(B ) Fratura de corpo zigomático direito 
(C ) Fratura Naso-orbito-etmoidal 
(D ) Fratura de parassínfese mandibular bilateral 
(E ) Fratura de côndilo mandibular unilateral 
 

(    ) desinserção do genioglosso 
(    ) epistaxe unilateral 
(    ) desvio de abertura de boca para o lado fraturado 
(    ) telecanto traumático 
(    ) mordida aberta anterior 
 

A) B – D – A – C – E 
B) A – B – D – C – E 
C) C – E – B – D – A 
D) D – B – E – C – A 
E) E – B – D – C – A 

 
23 - Marque V (verdadeira) ou F (Falsa) para as questões sobre 
atendimento inicial ao politraumatizado: 
(  ) No SBV a letra C representa a necessidade de massagem 
cardíaca 
(    ) A massagem cardíaca tem início depois da respiração artificial 
(  ) Quando estiver dois socorristas atuando a proporção de 
massagem/respiração é de 1:1 
(  ) Todo politraumatizado deve ser tratado como portador de 
fratura cervical 
(   ) Na avaliação inicial ao politraumatizado,  o primeiro passo é 
verificar o déficit cardíaco 

A) V – F – V – F – V 
B) V – F – F – V – F 
C) F – F – V – V – F 
D) V – V – F – F – F 
E) V – V – F – V – F 

 
24 - A escala de Glasgow avalia o grau de 
comprometimento de qual sistema orgânico? 

A) Nervoso 
B) Circulatório 
C) Respiratório 
D) Digestório 
E) Endócrino 

 

25 - Sobre exames radiográficos, marque com um X a alternativa 
FALSA: 

A) Importante para confirmação das suspeitas do 
diagnóstico clínico. 

B) Obtenção de novas informações sobre a fratura. 
C) Dever ser solicitado antes do exame clínico, para não 

perder tempo. 
D) Auxilia na determinação da extensão das injúrias. 
E) Importante para auxiliar na definição do plano de 

tratamento. 
 
26 - Paciente com fraturas múltiplas na face apresenta perda da 
motricidade dos músculos da mastigação, da língua e paralisia 
dos músculos da hemiface direita. Quais os possíveis nervos 
cranianos estão envolvidos nesta situação, respectivamente? 
(Marque a alternativa correta). 

A) 6º, 8º e 12º pares cranianos 
B) 5º, 12º e 7º pares cranianos 
C) 7º, 5º e 3º pares cranianos 
D) 7º, 12º e 6º pares cranianos 
E) 5º, 7º e 11º pares cranianos 

 
27 - Sobre o bloqueio-maxilo-mandibular, marque a alternativa 
CORRETA: 

A) Deve ser removido, logo após o procedimento, nos 
casos de redução da fratura com fio de aço. 

B) Nas fraturas desfavoráveis deve-se evitar o bloqueio, 
pois dificulta reestabelecer a oclusão original do 
paciente. 

C) Deve ser usado apenas nos tratamentos fechados de 
fraturas mandibulares. 

D) Deve ser utilizado antes da fixação dos cotos fraturados, 
para guiar a oclusão. 

E) Nos tratamentos abertos das fraturas mandibulares com 
placas de titânio, tem a função de fixação óssea. 

 
28 - Assinale a alterna correta referente a esta imagem:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Fratura favorável ao tratamento, sofre ação do músculo 
genioglosso e representa uma fratura exposta. 

B) Fratura desfavorável ao tratamento, sofre ação do 
músculo milohióideo e representa uma fratura 
complexa. 

C) Fratura favorável ao tratamento, sofre ação do músculo 
geniohióideo e representa uma fratura simples. 

D) Fratura favorável ao tratamento, sofre ação do músculo 
geniohióideo e representa uma fratura composta. 

E) Fratura desfavorável ao tratamento, sofre ação do 
músculo geniohióideo e representa uma fratura exposta. 

 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 e 30 referem-se ao poema seguinte: 

 
O Leitor e a Poesia 

 

Poesia 
não é o que o autor nomeia, 
é o que o leitor incendeia. 
  

Não é o que o autor pavoneia, 
é o que o leitor colha à colmeia. 
 

Não é o ouro na veia, 
é o que vem na bateia. 
 

Poesia 
não é o que o autor dá na ceia, 
mas o que o leitor banqueteia. 

(Affonso Romano de Sant´Anna. Melhores 
poemas. 3. Ed. Seleção  

de Donaldo Schuler. São Paulo: Global, 1997. p. 
150) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Em síntese, o eu lírico nega na definição de poesia que ela 
seja aquilo que o poeta pensa ou o que ele pretende 
comunicar.  
II. Segundo o eu lírico, poesia é o que nasce efetivamente 
do contato entre o poema e o leitor. 
III. O poema é construído por meio de paralelismo sintáticos 
e semânticos. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão incorretos. 

 
30 - No verso: 
 (Poesia) não é o que o autor nomeia 
O vocábulo sublinhado tem a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) complemento nominal 
C) agente da passiva 
D) predicativo do sujeito 
E) objeto indireto 

 
 A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
 
31 - Os termos CARTUM e OBCECADO, na fala do 
desenhista, poderiam ser substituídos, respectivamente, por: 

A) piada e difamado 
B) desenho e vampiresco 
C) arte e obstinado 
D) tirinha e enganado 
E) cartão e apaixonado 

 

As questões 32 e 33 referem-se ao texto seguinte: 
 

 
Para conter a carnificina em andamento, a Polícia 

Militar interveio com um helicóptero – que foi 
simplesmente abatido pelos bandidos. Ao final do conflito, 
o número oficial era de 21 mortos (entre eles 3 PMs). A 
comoção foi amplificada pelo fato de que apenas 15 dias 
antes a cidade havia sido escolhida como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. É como se na cena do filme em que o 
Bope invade o morro de helicóptero, os bandidos, em vez 
de fugir, tivessem derrubado a máquina. A realidade às 
vezes é mais estranha que a ficção. 

A situação das favelas cariocas está muito longe da 
descrita pelo filme. Enquanto na ficção o Bope sobe o 
morro, expulsa os bandidos e deixa um vácuo de poder 
ocupado pelas milícias, no mundo real, o batalhão ainda está 
muito longe de, ao menos, ter livrado as comunidades da 
violência. O Rio está recheado de zonas de tensão, com 
traficantes brigando entre si pelo controle do comércio de 
drogas e enfrentando a concorrência das milícias pelo 
domínio de vastas áreas da cidade. O tráfico não é um ator 
coadjuvante no cotidiano: ele ainda é protagonista das suas 
piores cenas. [...] 

(Maurício Svartman. Superinteressante, nov. 
2010.) 

 
32 - De acordo com o que se conhece da situação social no 
Rio de Janeiro, o que são as “milícias” a que o texto faz 
referência? 

A) São personagens típicos da ficção, presentes no 
filme. 

B) É o exército de outras regiões do país que auxiliava 
o Bope, no passado. 

C) São traficantes disfarçados, que usam carros 
oficiais e têm a imprensa a seu favor. 

D) São soldados da guarda oficial dos altos escalões do 
governo do Estado do Rio de Janeiro. 

E) São grupos de pessoas armadas (militares ou não) 
que disputam com os traficantes o domínio das 
favelas. 

 
33 - Sob a direção de José de Padilha, o filme “Tropa de 
Elite 2” trata da situação de violência e crise social no Rio 
de Janeiro. Em que trecho o texto lido transmite a ideia de 
que uma das soluções para a violência na cidade é atuação 
do Bope (Batalhão de Operações Especiais)? 

A) Quando descreve o número de PMs mortos em 
conflito. 

B) No 2º parágrafo, quando reconhece que ficção e 
realidade se igualam.  

C) No 1º parágrafo, quando relata que um helicóptero 
da PM foi derrubado por bandidos. 

D) No 2º parágrafo, quando afirma que “o batalhão 
ainda está muito longe de [...] ter livrado as 
comunidades da violência”. 

E) Ao sugerir que o Bope deveria usar helicóptero para 
combater traficantes. 



 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

34 - O vocábulo SE no primeiro quadrinho desempenha no 
contexto a função de: 

A) conjunção subordinativa condicional  
B) conjunção subordinativa integrante 
C) substantivo 
D) índice de indeterminação do sujeito 
E) partícula expletiva 

 
35 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
B) Catarina aspirava a uma casa própria. 
C) Esse direito assiste, exclusivamente, os advogados 

de defesa. 
D) Aquelas obras visavam ao bem da população. 
E) As crianças obedeceram ao avô. 

 
36 - Observe o quadrinho a seguir: 

 
A oração “enquanto eu vou ao Banco” classifica-se no 
contexto como: 

A) subordinada adverbial consecutiva 
B) subordinada substantiva subjetiva 
C) subordinada substantiva apositiva 
D) subordinada adjetiva explicativa  
E) subordinada adverbial temporal 

 
 
 
 

37 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados por derivação parassintética.  

A) empalidecer – deslealdade  
B) amanhecer – bruxaria 
C) entreter – amolecer  
D) apedrejar – engordar  
E) indispor – passatempo 

 
38 - Indique a alternativa em que o elemento mórfico 
destacado está classificado incorretamente: 

A) poeira – sufixo  
B) adulta – desinência verbal modo – temporal 
C) olhos – desinência nominal de número  
D) precisam – desinência verbal número – pessoal  
E) espalham – radical  

 
39 - Assinale a alternativa que completa corretamente o 
seguinte período: “Saboreamos um tutu ___ mineira, num 
restaurante aconchegante ___ pouca distância do hotel, mais 
ou menos ___ sete horas”. 

A) à – a – às 
B) à – à – às 
C) a – à – às 
D) a – a – as 
E) à – à – as 

 
40 - Nos versos: 
 “Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida [...]” 
Identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) metonímia  
C) eufemismo 
D) antítese 
E) ironia 

 
 
 


