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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
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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
 
 
 
Hipercolesterolemia secundária é observada em: 
 
A) Alcoolismo. 
B) Anorexia nervosa. 
C) Acromegalia. 
D) Terapia com isotretionina. 
E) Terapia com inibidores de protease. 
 
 
 
Sobre o tratamento dos prolactinomas, é correto afirmar que: 
 
A) Os agonistas dopaminérgicos devem ser prescritos como 

tratamento inicial para pacientes que apresentam sintomas 
visuais por compressão do quiasma óptico.  

B) A bromocriptina tem maior seletividade pelos receptores 
dopaminérgicos D2, que a cabergolina. 

C) A cabergolina tem ação agonista sobre os receptores D1. 
D) Resistência aos agonistas dopaminérgicos é 

frequentemente observada em uso de baixas doses diárias 
de bromocriptina. 

E) Os agonistas dopaminérgicos são eficientes na 
normalização dos níveis de prolactina, porem promovem a 
redução do volume de apenas 20% dos prolactinomas. 

 
 
 
Paciente com polidipsia intensa e poliúria importantes tem a 
osmolaridade urinária menor que 300mmol/L, que não se 
alterou após a administração de DDAVP. O diagnóstico para o 
caso é: 
 
A) Diabetes insipidus central. 
B) Diabetes insipidus parcial. 
C) Diabetes insipidus nefrogenico. 
D) Polidipsia primária. 
E) Síndrome de secreção inapropriada de hormônio 

antidiurético.  
  

 
 
O teste de tolerância a insulina está contra-indicado para 
crianças portadoras de: 
 
A) Asma brônquica. 
B) Epilepsia. 
C) Febre reumática. 
D) Hérnia inguinal bilateral. 
E) Genu valgum. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
São características clinico-laboratoriais sugestivas de 
deficiência de hormônio de crescimento de causa genética 
todas as abaixo, exceto: 
 
A) História familiar positiva. 
B) Presença de consangüinidade. 
C) Surgimento precoce de retardo do crescimento. 
D) Valores extremamente reduzidos de GH nos testes 

provocativos. 
E) Valores elevados para a idade e sexo do IGF-1 e do 

IGFBP3. 
 
 
 
Mais de 50% das mortes entre os pacientes acromegálicos 
ocorre por complicações: 
 
A) Cardiovasculares. 
B) Respiratórias. 
C) Metabólicas. 
D) Hipofisárias. 
E) Neoplásicas. 

 
 
 

O tratamento de escolha para a Doença de Cushing em 
adultos é: 
 
A) Adrenalectomia unilateral. 
B) Adrenalectomia com mitotano. 
C) Cirurgia transesfenoidal. 
D) Quimioterapia. 
E) Radioterapia. 
 
 
 
Assinale a alternativa que contem a droga que quando 
utilizada em doses elevadas inibe a esteroidogenese adrenal, 
podendo determinar insuficiência adrenal: 
 
A) Rifampicina. 
B) Fenitoína. 
C) Fenobarbital. 
D) Cetoconazol. 
E) Dicumarol. 
 
 
 
No diagnóstico laboratorial da Insuficiência Adrenal não 
está indicada a realização de: 
 

A) Teste de tolerância a insulina. 
B) Teste oral de tolerância a glicose. 
C) Teste da metirapona. 
D) Teste do Glucagon. 
E) Teste de estimulação rápida com ACTH. 24,5kg/m2 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24
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Uma mulher de 56 anos apresenta osteopenia, IMC de 
24,5kg/m2, hipocalcemia, normofosfatemia e função renal 
normal. É indispensável a realização de(a): 
 
A) clearance de creatinina. 
B) determinação da proteinúria de 24h. 
C) dosagem da fosfatase alcalina. 
D) dosagem da fosfatase ácida. 
E) determinação da albuminemia 
 
 
 
A primeira manifestação clinica da puberdade em meninos é: 
 
A) A pubarca. 
B) A diferença entre a envergadura e a altura maior que 5cm. 
C) A aceleração do crescimento linear. 
D) O aumento do volume testicular.  
E) O aumento do tamanho do pênis. 
 
 
 
Dentre as características ultrasonográficas observadas em 
nódulos tireoideanos, quais as que sugerem malignidade? 
 

A) Hipoecogenicidade e hipervascularização nodular. 
B) Hiperecogenicidade e margens regulares. 
C) Hipervascularização da tireóide e microcalcificações. 
D) Presença de halo hipoecoico em torno do nódulo. 
E) Calcificação em casca de ovo. 
 
 
 
Um homem de 42 anos se submeteu a tireoidectomia total por 
apresentar dois nódulos tireoideanos no lobo direito. O exame 
anatomo-patológico diagnosticou carcinoma papilifero da 
tireóide para os dois nódulos que mediram 2,0cm e 0,5cm e 
encontravam-se encapsulados; detectadas metástases em dois 
de seis linfonodos examinados. O estadiamento de acordo com 
o sistema TNM é: 
 

A) T1    N1    Mx 
B) T2    N0    M0 
C) T3    N1a  M1 
D) T4    N1b  M1 
E) Tx    Nx    Mx 

 
 
 

Durante o tratamento com levotiroxina pode ser necessária a 
redução da dose diária em: 
 

A) Gravidez. 
B) Pós-parto. 
C) Doença celíaca. 
D) Uso concomitante de carbamazepina. 
E) Reposição hormonal na pós-menopausa.  

 
 

 
 
 

Há indicação de terapia imunossupressora na oftalmopatia de 
Graves em presença de: 

 
A) Diplopia crônica. 
B) Retração palpebral. 
C) Oftalmopatia fibrótica. 
D) Neuropatia óptica compressiva. 
E) Proptose progressiva com sinais inflamatórios.  

 
 
 

A etiologia viral é atribuída a: 
 

A) Tireoidite de Riedel. 
B) Tireoidite aguda. 
C) Tireoidite subaguda linfocítica. 
D) Tireoidite subaguda granulomatosa. 
E) Tireoidite crônica linfocítica. 

 
 
 

Assinale a condição que não se caracteriza por apresentar 
resistência insulínica:  

 
A) Diabetes mellitus tipo1. 
B) Diabetes mellitus tipo2. 
C) Tolerância diminuída a glicose. 
D) Esteato-hepatite não alcoólica. 
E) Síndrome dos ovários policísticos. 

 
 
 

Que alternativa apresenta medicamentos hipoglicemiantes 
com atuação extrapancreática? 

 
A) Nateglinida e Metformina. 
B) Glimepirida e Roseglitazona. 
C) Pioglitazona e Acarbose. 
D) Vildagliptina e Miglitol. 
E) Exenatide e Glipizida. 

 
 
 

São análogos da insulina que apresentam maior tempo de 
ação, as insulinas: 

 
A) Humana NPH e Lispro. 
B) Aspart e Glulisina. 
C) Humana NPH e PZI. 
D) Glargina e Detemir. 
E) Humana Lenta e Ultralenta 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34
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Sobre a Retinopatia Diabética (RD), assinale a alternativa 
correta: 
 
A) a presença de microaneurismas caracteriza a fase 

proliferativa da RD. 
B) O surgimento de edema macular não representa risco de 

perda visual e tem uma relação direta com níveis 
glicemicos elevados. 

C) A presença de hemorragia vítrea e o descolamento da 
retina ocorrem na fase proliferativa. 

D) Anormalidades microvasculares intraretinianas são 
detectadas precocemente pela oftalmoscopia. 

E) O surgimento da RD independe do tempo de  evolução do 
diabetes. 

 
 
 
São medidas de prevenção e tratamento para a nefropatia 
diabética todas as abaixo, exceto: 
 
A) Não fumar. 
B) Estabelecer dieta hipoproteica. 
C) Controlar a hipertensão arterial com IECA. 
D) Controlar o metabolismo glicídico. 
E) Tratar a obesidade e a dislipidemia 
 
 
 
O tratamento cirúrgico da obesidade por técnica 
restritiva/reabsortiva tem como principal complicação pós 
operatória tardia: 
 
A) Colecistite calculosa. 
B) Estenose e ulceração gástrica. 
C) Infecção de ferida operatória. 
D) Peritonite. 
E) Embolia pulmonar. 

 
 
 

Pacientes obesos e diabéticos que se submeteram a cirurgia 
bariátrica, apresentam, além da redução do peso e da glicemia, 
a elevação dos níveis séricos de: 
 
A) Ácidos graxos livres. 
B) Ghrelina. 
C) Insulina. 
D) Incretinas. 
E) Ácido úrico.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 

Qual dentre as substâncias abaixo é marcador bioquímico da 
remodelação óssea? 

 
A) Osteocalcina. 
B) Fosfatase alcalina total.  
C) Fosfatase alcalina óssea específica. 
D) Telopeptídeo C 
E) Calcitonina. 

 
 
 

Com o objetivo de aumentar e estabilizar a densidade mineral 
óssea e reduzir o risco de fraturas osteoporóticas são 
disponíveis diversas drogas. Qual alternativa apresenta ação 
estimuladora da formação e reabsorção ósseas? 

 
A) Tibolona. 
B) Ibandronato. 
C) Estrogênio. 
D) Ralenato de Estrôncio. 
E) Raloxifeno. 
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