
 
PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO 
Concurso Público – 2009 
Tipo 1                                                                                                  Cargo: Médico Colposcopista / Nível Superior 

Página 1/7  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

RA
SC

U
N

H
O

CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

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

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

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

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
A Zona de Transformação  
 
A) é a área entre o epitélio escamoso original e o epitélio 

metaplásico. 
B) está presente apenas no colo uterino. 
C) pode conter um mosaico fino nos fundos de sacos 

vaginais e representar uma Zona de Transformação 
Congênita Não-glicogenada. 

D) corresponde a diferentes estágios de maturidade de 
epitélio escamoso, sempre com ausência de epitélio 
colunar. 

E) apresenta-se sempre marrom após aplicação do Lugol. 
 
 
 
A Zona de Transformação tipo 3  
 
A) tem um componente endocervical não totalmente visível. 
B) não pode ter um componente ectocervical. 
C) é completamente ectocervical e visível. 
D) tem um componente ectocervical e endocervical, ambos 

completamente visíveis. 
E) é mais freqüente em mulheres mais jovens.  
  
 
 
O Epitélio Colunar  
 
A) não sofre modificações com o ácido acético à 3%. 
B) com forte acetobranqueamento pode indicar doença 

glandular. 
C) torna-se iodo claro devido ao glicogênio. 
D) fica mais aplanado nas gestantes devido ao edema. 
E) não sofre mudanças em relação a sua localização em 

função do estrogênio. 
  
 
 
Áreas iodo negativas não podem corresponder a  
 
A) metaplasia imatura.  
B) infecção pelo HPV  
C) Zona de Transformação.  
D) epitélio escamoso maduro  
E) NIC 3  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Qual dos achados colposcópicos abaixo é mais sugestivo de 
Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau? 
 
A) Alteração acetobranca densa, que aparece rapidamente e 

desaparece lentamente.  
B) Acetobranqueamento denso no epitélio colunar. 
C) Pontilhado grosseiro. 
D) Mosaico de campos largos e irregulares e de tamanhos 

diferentes.  
E) Iodo negativo (coloração amarelo-mostarda) com parcial 

captação de iodo positivo.  
  
 
 
Todos os achados colposcópicos abaixo sugerem câncer 
invasivo, exceto: 
 
A) superfície irregular, erosão, ou ulceração.   
B) acetobranqueamento denso.   
C) pontilhado grosseiro e irregular e mosaico grosseiro de 

campos largos desiguais. 
D) epitélio colunar sangrando ao contato. 
E) vasos atípicos.  
         
 
 
Qual o Achado Colposcópico mais encontrado quando o 
diagnóstico histopatológico da biópsia corresponde a  NIVA 
3:        
 
A) Diminutas áreas de epitélios acetobrancos.  
B) Uma única área, de maior dimensão, de epitélio 

acetobranco.  
C) Micropapilas acetobrancas disseminadas em toda a vagina.  
D) Várias áreas iodo negativas com parcial captação de iodo.  
E) Associação com vasos atípicos.  
  
 
 
 
A metodologia do exame colposcópico refere-se ao estudo das 
alterações 
 
A) epiteliais e conjuntivas através do epitélio. 
B) vasculares do epitélio. 
C) conjuntivas e epiteliais através do conjuntivo. 
D) epiteliais escamosas e glandulares, exclusivamente. 
E) relacionadas ao espessamento dos epitélios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23
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A coilocitose 
 
A) corresponde a halos ou vacúolos citoplasmáticos 

perinucleares com núcleo central regular.  
B) sempre apresenta células com núcleo hipercromático e 

irregularidade da membrana nuclear associadas a vacúolos 
ou halos citoplasmático perinucleares.  

C) é patognomônica  da ação viral (HPV) e seu diagnóstico é 
dado quando existe vacúolo citoplasmático perinuclear.  

D) apresenta núcleos pequenos, densos e alongados 
associados a halos perinucleares. 

E) não define o diagnóstico de infecção pelo HPV e só será 
confirmado com o teste de HPV-DNA.  

  
 
 
     
Sobre a infecção pelo HPV, assinale a alternativa incorreta:  
 

A) Os tipos de HPV são agrupados de acordo com seu 
tropismo.  

B) O HPV é classificado de acordo com semelhanças 
genéticas com tipos previamente identificados, baseados 
na homologia do genoma viral.  

C) O HPV é classificado pelo seu potencial de transformação 
maligna (risco oncogênico).  

D) O HPV pode produzir dois tipos gerais de lesões no colo 
do útero: clínica e subclínica.  

E) Recentemente foi definido que variações nucleotídicas no 
gene L1 menores que 2% são consideradas como novos 
tipos de HPV.  

 
 
 
  

Qual foi a faixa etária recomendada pelos estudos 
epidemiológicos brasileiros, para intensificar a Prevenção do 
Câncer do Colo Uterino em Saúde Pública na última 
campanha: 
 

A) 20 a 35 anos.  
B) 30 a 60 anos  
C) 35 a 49 anos.  
D) 45 a 59 anos.  
E) 20 a 50 anos.  
  
 
        
 
Entre os sinais e sintomas abaixo, qual deles não está 
associado ao Líquen Escleroso Vulvar? 
 
A) Atrofia ou hipotrofia de pequenos lábios. 
B) Fusão do prepúcio de clitóris. 
C) Mancha hipocrômica simétrica. 
D) Hiperqueratoses. 
E) Um padrão reticular, conhecido como estrias de 

Wickham.  
  

 
 
 
A via carcinogênica mais freqüente na vulva é  
 

A) ligada a infecção pelo HPV. 
B) favorecida pela infecção por Hespes Simplex 
C) relacionada ao Líquen Plano. 
D) associada ao Líquen Escleroso Vulvar 
E) ligado a deficiência estrogênica. 
 
  
 
O índice colposcópico de Reid baseia-se no (a): 
 

A) grau de discrepância colpohistopatológica. 
B) superfície, no acetobranqueamento, na margem periférica e 

na espessura da  lesão. 
C) margem, no acetobranqueamento, no padrão vascular e na 

resposta ao lugol. 
D) padrão vascular, na distância da JEC e na resposta ao azul 

de toluidina. 
E) grau de penetração da lesão no canal endocervical. 
  
 
 
 
Se um Achado Colposcópico Anormal  apresentar no exame 
colposcópico  vasos sanguíneos de calibre irregular, com 
estesoses e ectasias, interrupções bruscas, distância intercapilar 
aumentada e trajeto paralelo à superfície, o diagnóstico mais 
provável será:  
 
A) Infecção pelo HPV.  
B) Deciduose.  
C) NIC 2.  
D) Carcinoma invasor.  
E) Granuloma de cicatrização associado a Infecção pelo HPV.  
  
 
 
Qual dos aspectos colposcópicos abaixo está menos relacionado 
a imagem do adenocarcinoma? 
 
A) Pontilhado grosseiro localizado na endocérvice.    
B) Vasos atípicos superficiais ou desnudos associados a 

epitélio acetobranco papilífero. 
C) Papilas irregulares e desiguais acetobrancas 
D) Cavidades cheias de muco 
E) Superfície granulosa com maior secreção de muco.  
 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta o método contraceptivo 
contra-indicado em adolescentes. 
 
A) Hormonal injetável 
B) Anel vaginal 
C) Dispositivo Intrauterino. 
D) Adesivo Transdérmico 
E) Preservativo. 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28

QUESTÃO 20

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32
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Assinale a alternativa que apresenta os dois microrganismos 
prevalentes nas Cervicites e Doença Inflamatória Pélvica:  
 
A) Estreptococo e Estafilococo.  
B) Clamídia e Gonococo.  
C) Estreptococo e Gonococo  
D) Gonococo e Estafilococo  
E) Clamídia  e Estreptococo.  
 
 
 
Paciente com amenorréia secundária de repetição, hirsutismo, 
infertilidade e obesidade. O exame especular deverá revelar: 
 
A) Colo entreaberto e muco filante.  
B) Colo entreaberto e muco espesso.  
C) Colo fechado e muco filante  
D) Colo fechado e muco espesso.  
E) Colo fechado e muco com cristalização negativa.  
  
 
 
 
Quanto à terapia do climatério, assinale a alternativa que 
apresenta as duas drogas que não têm ação hormonal no 
epitélio vaginal. 
 
A) Bifosfonatos e Promestriene.  
B) Tibolona e SERM.  
C) Promestriene e Tibolona.  
D) SERM  e Bifosfonatos.  
E) Tibolona e Fitohormônios.  
  
 
  
A incontinência urinária de esforço tem como característica 
constante:  
 
A) Ausência de contração do músculo detrusor. 
B) Presença de cistocele lateral.  
C) Urgência urinária associada.  
D) A chamada incontinência mista.  
E) Cistocele central avançada.  
  
 
 
A referência antômica utilizada na classificação dos prolapsos 
genitais é:  
 
A) Vestíbulo médio.  
B) Comissura vulvar anterior.  
C) Comissura vulvar posterior.  
D) Linha de Hart.  
E) Carúncula himenal.  
  
 
 
 

 
 
 
A endometriose pélvica e a adenose associam-se, 
repectivamente, a:  
 
A) Infertilidade e nuliparidade.  
B) Multiparidade e menacme.  
C) Infertilidade e multiparidade.  
D) Multiparidade e infertilidade.  
E) Climatério e nuliparidade.  
  
 
 
O melhor método para diagnosticar os miomas submucosos G 0, 
G 1, G 2 é: 
 
A) Ultrassonografia transvaginal.  
B) Tomografia.  
C) Histerossalpingografia.  
D) Histeroscopia.  
E) Histerossonografia.  
  
 
 
Assinale a alternativa que apresenta o tumor de ovário que se 
associa a virilização:  
 
A) Tumor de granulosa.  
B) Arrenoblastoma.  
C) Tecoma  
D) Tumor de Brenner.  
E) Cistadenomas.  
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