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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



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

Página 2/7  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

RA
SC

U
N

H
O

RA
SC

U
N

H
O

 
 
 
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 psoríase é basicamente uma dermatose: 

 
A) eritêmato-papulosa 
B) eritêmato-escamosa  
C) pápulo-escamosa 
D) eritêmato-papulo-escamosa 
E) eritêmato-escamo-pustulosa 
 
 
 
 
Qual a forma de psoríase recebe o nome de Zumbusch? 

 
A) eritrodérmica 
B) acropustulosa 
C) pustulosa generalizada  
D) artropática 
E) em placas 
 
 
 
 
No diagnóstico diferencial entre Lúpus eritematoso discóide e 
a Rosácea devemos valorizar: 

 
A) A distribuição topográfica das lesões 
B) A presença de pápulas eritematosas 
C) A presença de áreas de atrofia  
D) A presença de fotossensibilidade 
E) O eritema facial 
 
 
 
 
Quais das alterações são próprias da Pitiríase rubra pilar: 

 
A) eritrodermia e acropustulose 
B) acropustulose e ceratose folicular 
C) ceratose folicular e lesões anulares  
D) ceratose folicular e ceratodermia-palmo-plantar  
E) lesões anulares e ceratodermia palmo-plantar 
 
 
 
 
Qual a célula envolvida na patogênese da micose fungóide? 

 
A) Linfócito B  
B) Linfócito T helper (CD4)  
C) Monócito  
D) Células de Langerhans 
E) Ceratinócito 
 
 
 
 

 
 
 

São agentes etiológicos que produzem grãos negros nos 
micetomas, exceto: 

 
A) A)  Madurella grisea 
B) Madurella mycetomatis 
C) Acremonium falciforme  
D) Pyrenochaeta romeroi 
E) Alternaria alternata 
 
 
 
 

A Hanseníase neural pura é manifestação de quais formas 
clínicas: 

 
A) MHI, MHT e MHV 
B) MHI, MHV e MHD 
C) MHI, MHT e MHD 
D) MHT, MHD e MHV  
E) MHI e MHT 

 
                                         
 

O quadro de eritema nodoso leprótico é devido: 
 

A) à deposição de imunocomplexos nos tecidos e vasos  
B) ao aumento de anticorpos antilipídicos 
C) ao aumento dos linfócitos T 
D) à diminuição da IgG 
E) ao depósito de IgA 

 
 
 

Paciente com 30 dias de nascido, filho de mãe que não fez pré-
natal, tem VDRL sérico de 1/16, VDRL liquórico de ¼ e RX 
de ossos longos normal. Qual a conduta preconizada para o 
recém-nato? 

 
A) Penicilina cristalina por 10 dias  
B) Fazer VDRL da genitora, se positivo tratar os dois, se 

negativo espectar 
C) Acompanhamento clínico e sorológico, pois se trata de 

passagem transplacentária de anticorpos 
D) Penicilina benzatina e posterior acompanhamento 

ambulatorial 
E) Apenas acompanhamento clínico e aleitamento materno 

exclusivo, após assegurar que a genitora foi 
adequadamente tratada 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24
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A chamada estomatite moriforme de Aguiar Pupo é uma 
característica clínica observada na seguinte doença: 

 
A) Candidíase 
B) Cromomicose 
C) Histoplasmose 
D) Coccidioidomicose 
E) Paracoccidioidomicose 
 
 
 
 
O Epidermophyton floccosum, ao acometer o tegumento 
cutâneo, compromete principalmente: 
 
A) A unha e a barba 
B) A pele glabra e a unha  
C) A pele glabra e a barba 
D) O couro cabeludo e a barba 
E) O couro cabeludo e a pele glabra 

 
                                           

 
O fenômeno de Lúcio é uma vasculite que pode ocorrer no 
decurso de uma das seguintes dermatoses: 
 
A) A) lúpus vulgar 
B) sífilis congênita 
C) psoríase pustulosa 
D) granulomatose de Wegener 
E) hanseníase virchowiana  
 
 
 
 
Dentre os tipos de verrugas abaixo, aquela que pode evoluir 
para tumor maligno é: 

 
A) Epidermodisplasia verruciforme  
B) Plantar hiperceratótica 
C) Verruga filiforme 
D) Plantar em mosaico 
E) Plana juvenil 

 
 
                                   

 
 

O sinal de Leser-Trélat é indicativo de neoplasia maligna 
visceral e se caracteriza por inúmeras lesões cutâneas de: 

 
A) corno cutâneo 
B) nevo verrucoso 
C) xeroderma pigmentoso  
D) ceratose seborréica  
E) ceratoacantoma múltiplo 
 

 
 
 

Uma mulher de meia-idade que apresenta, em um dos mamilos, 
dermatose de aspecto eczematoso deve ser examinada 
pensando-se sobretudo em: 

 
A) Doença de Paget  
B) Eczema de contato 
C) Papulose bowenóide 
D) Dermatite seborréica 
E) Dermatofitose crônica 

 
                                            

 
 

Dentre as doenças abaixo, a que não apresenta 
imunofluorescência direta e indireta positiva é: 

 
A) Pênfigo vulgar 
B) Penfigóide bolhoso 
C) Epidermólise bolhosa distrófica  
D) Herpes gestacional 
E) Pênfigo foliáceo  

 
 
 

Dentre as dermatoses relacionadas abaixo, qual delas não 
apresenta o fenômeno de Köebner? 

 
A) Parapsoríase  
B) Líquen plano 
C) Doença de Darier 
D) Verrugas planas 
E) Líquen nítidos 

 
                                                 

 
Para os carcinomas basocelulares esclerodermiformes, o 
tratamento mais adequado será: 

 
A) Biópsia excisional 
B) Quimioterapia tópica 
C) Laserterapia 
D) Radioterapia de Grenz 
E) Cirurgia micrográfica de Mohs 

 
 
 
 

Assinale a afirmativa errada, em relação tumor de Buschke-
Löwenstein: 

 
A) é localmente invasivo e raramente metastatiza  
B) é geralmente causado pelo HPV-6 ou HPV-11 
C) clínica e histologicamente lembra carcinoma verrucoso 
D) a radioterapia é uma boa opção terapêutica  
E) o tratamento é usualmente cirúrgico 

 
 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34
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O imunofenotipo característico da doença de Hodgkin clássica 
é: 
 
A) CD45-, CD15-, CD30- 
B) CD45-, CD15+, CD30+  
C) CD45+, CD15+, CD30+  
D) CD45+, CD15-, CD20+ 
E) CD3+, CD4+, CD8+ 
 
 
 
Qual das formas de parapsoríase involuem com cicatrizes 
varioliformes? 

 

A) Papulose linfomatóide 
B) Doença de Mucha-Habermann  
C) Reticulóide Pagetóide 
D) Pitíriase liquenóide crônica 
E) Parapsoríase de grandes placas 

 

 
 
 
São critérios menores para diagnose de dermatite atópica: 

 
A) Ictiose, pitiríase alba, prega de Dennie - Morgan e 

dermografismo branco  
B) Catarata juvenil, urticária, dermografismo vermelho 
C) Pitiríase alba, alergia a picadas de insetos, infecções 

recidivantes, maior frequência de dermatite de contato 
alérgica 

D) Alergia a picadas de insetos, fotossensibilidade, cistos 
aéreos pulmonares e tríplice reação de Lewis incompleta 

E) Rinite alérgica, dermatite de contato irritativa e 
fotossensibilidade 

 

 
 
 
Uma forma de reprodução por brotamento múltiplo designado 
como criptoesporulação, é característica do: 

 
A) Cryptococcus neoformans 
B) Histoplasma capsulatum 
C) Coccidioides immitis 
D) Phialophora verrucosa 
E) Paracoccidioides brasiliensis  
 

                                       
 

 

Na psoríase o micro abscesso de Munro-Sabouraud  
compreende, principalmente: 
 
A) Muitos eosinófilos e neutrófilos  
B) Coleções de mastócitos 
C) Infiltrado de leucócitos polimorfonucleares   
D) Alguns linfócitos e eosinófilos 
E) Infiltrado de eosinófilos 

 
                                                       

 
Qual das manifestações abaixo é exclusiva de farmacodermia: 
 
A) Eritema polimorfo  
B) Urticária  
C) Vasculite leucocitoclástica 
D) Eritema pigmentar fixo  
E) Urticária vasculite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40




