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1. Pelo que são caracterizadas as úlceras agudas gástricas
a) Nunca se relacionarem ao estresse. 
b) Serem rasas, múltiplas e sem sede de predileção
c) Perfurarem frequentemente. 
d) Serem profundas, únicas e com sede de predileção

 

2. Dentre as alternativas dadas abaixo, o fator que mais 
frequentemente precipita a insuficiência respiratória aguda 
em um enfisematoso é: 
a) Infecção. 
b) Desidratação. 
c) Uso de corticoides. 
d) Pneumotórax. 

 

3. Assinale, dentre os tumores ovarianos abaixo relacionados
o único que não é primitivo: 
a) Cistadenocarcinoma. 
b) Tumor de Brenner. 
c) Tumor de Krukenberg. 
d) Disgerminoma. 

 

4. Qual a complicação clínica mais comumente encontrada
infarto do Miocárdio? 
a) Pericardite. 
b) Perfuração do septo ventricular. 
c) Tromboembolismo. 
d) Arritmias graves. 

 

5. Quais são as causas mais frequentes de obstrução 
alta? 
a) Bezooses e hérnias. 
b) Invaginação e ileobilear. 
c) Neoplasias e bridas. 
d) Bridas e hérnias. 

 

6. Os esteroides são hormônios derivados do metabolismo:
a) Do colesterol. 
b) Da progesterona. 
c) Das proteínas. 
d) Da glicose. 

 

7. De que tipo é a pneumonia causada por pneumococo
a) Tipo misto. 
b) Broncopneumonia. 
c) Pneumonia intersticial. 
d) Pneumonia alveolar. 

 

8. A morbidade e a mortalidade em caso de apendicite aguda 
estão relacionadas com: 
a) Constituição de fecalito. 
b) Presença ou ausência de rutura. 
c) Do grau de cobertura com antibiótico
d) Localização do apêndice. 
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9. Qual o sintoma mais frequente 
a) Náuseas e vômitos. 
b) Constipação. 
c) Dor. 
d) Dispepsia. 

 

10. A parasitose que raramente afeta o intestino delgado é:
a) Giardíase. 
b) Necatoriase. 
c) Amebíase. 
d) Ancilostomiase. 

 

11. Assinale a alternativa incorreta. 
agente etiológico um protozoári
a) Malária. 
b) Torulose. 
c) Doença de Chagas. 
d) Toxoplasmose. 

 

12. Qual o principal agente etiológico, em nosso meio, de 
Pancreatite Aguda? 
a) Colelitíase. 
b) Álcool. 
c) Traumatismo abdominal.
d) Vírus da caxumba. 

 

13. Qual a principal causa de pericardite aguda?
a) Tuberculose. 
b) Virótica. 
c) Pós-infarto. 
d) Pós-derrame. 

 

14. Qual a causa mais comum que leva ao sangramento do 
intestino delgado? 
a) Adenomas. 
b) Duplicação intestinal. 
c) Hemangiomas. 
d) Mixomas. 

 

15. Qual a principal complicação da hemorragia digestiva
a) Desidratação aguda. 
b) Anemia aguda. 
c) Insuficiência renal aguda
d) Choque hipovolêmico. 

 

16. Não é efeito colateral dos corticosteróides:
a) Osteoporose. 
b) Teratogênese. 
c) Catarata. 
d) Pancreatite. 

 

17. Sintomas como diarreia crônica e massa no quadrante 
inferior direito do abdome são sugestivos para:
a) Amebíase. 
b) Síndrome de Gardner. 
c) Doença de Crohn. 
d) Cólon irritável. 
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Qual o sintoma mais frequente da úlcera duodenal? 

A parasitose que raramente afeta o intestino delgado é: 

Assinale a alternativa incorreta. Doenças que tem como 
agente etiológico um protozoário: 

Qual o principal agente etiológico, em nosso meio, de 

abdominal. 

Qual a principal causa de pericardite aguda? 

Qual a causa mais comum que leva ao sangramento do 

 

principal complicação da hemorragia digestiva? 
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18. A etiologia mais comum de meningite com líquor claro é:
a) Virótica. 
b) Pneumocócica. 
c) Micobacteriana. 
d) Micótica. 

 

19. Na doença pulmonar obstrutiva crônica com predomínio de 
enfisema é característico observar-se a presença de:
a) Volume residual diminuído. 
b) Cardiomegalia global. 
c) Pulmões hiperinsuflados. 
d) Escarro mucopiossanguinolento. 

 

20. Qual a manifestação clínica mais típica do período inicial da 
pneumonia causada por Mycoplasma pneumoniae

a) Dispneia de esforço. 
b) Hemoptise maciça. 
c) Tosse paroxística. 
d) Calafrios persistentes. 

 

21. As plaquetas são fragmentos de: 
a) Células epiteliais. 
b) Megacariócitos. 
c) SRE. 
d) Hemácias imperfeitas. 

 

22. Para diagnosticar um paciente com hemorragia digestiva 
baixa, é indicado o seguinte exame: 
a) Mapeamento com gálio. 
b) Mapeamento com hemácias marcadas
c) Ressonância magnética de abdome. 
d) Tomografia de abdome. 

 

23. O uso abundante de diuréticos pode acarretar:
a) Acidose metabólica e hiponatremia. 
b) Alcalose metabólica e acidose respiratória
c) Hipocalcemia e hipercloremia. 
d) Hipocalcemia e hipocloremia. 

 

24. Qual a complicação mais esperada das hérnias de Richter
a) Obstrução em alça fechada. 
b) Necrose lateral da alça. 
c) Hemorragia intraliminar. 
d) Volvo precoce do delgado. 

 

25. Assinale a alternativa incorreta. São agentes etiológicos de 
diarréia que invadem a mucosa: 
a) Salmonella. 

b) Yersinia enterocoltica. 

c) E. coli enteropatogênica clássica. 

d) Shigella. 
 

26. No processo de cicatrização de feridas, a vitamina C é 
essencial, pois: 
a) Diminui a transformação da hidroxiprolina
b) Estimula a proliferação de fibroblastos
c) Inibe a neoformação vascular. 
d) Reduz a diapedese de elementos celulares.
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27. São antibióticos bactericidas, exceto:
a) Cefalosporinas. 
b) Tetraciclinas. 
c) Penicilinas. 
d) Vancomicinas. 

 

28. O aleitamento materno é contraindicado
presença de: 
a) Fibrose Cística. 
b) Galactosemia. 
c) Doença Celíaca. 
d) Síndrome de Down. 

 

29. Qual a complicação mais comum associada 
jejunostomia? 
a) Hiperglicemia com diurese 
b) Íleo adinâmico. 
c) Perfuração de alça. 
d) Diarreia. 

 

30. Assinale a alternativa incorreta. São patologias que estão 
relacionadas à dor abdominal:
a) Otite. 
b) Giardíase. 
c) Pneumonia. 
d) Anemia falciforme. 

 

31. Quais são as articulações mais 
reumatóide? 
a) Lombossacras. 
b) Coxofemorais. 
c) Interfalangianas distais.
d) Interfalangianas proximais.

 

32. São duas as causas de morte por câncer em mulheres
sendo elas: 
a) Mama e pulmão. 
b) Útero e linfomas. 
c) Ovário e reto. 
d) Colo uterino e mama. 

 

33. Ocorre temperatura retal menor de que a axilar em:
a) Diverticulite. 
b) Infarto enteromesentérico.
c) Apendicite. 
d) Doença de Crohn. 

 

34. De que tipo é o acidente vascular cerebral mais frequente 
no paciente hipertenso? 
a) Trombótico. 
b) Isquêmico. 
c) Embólico. 
d) Hemorrágico. 
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São antibióticos bactericidas, exceto: 

contraindicado quando nota-se a 

Qual a complicação mais comum associada à nutrição por 

Hiperglicemia com diurese osmótica. 

Assinale a alternativa incorreta. São patologias que estão 
relacionadas à dor abdominal: 

Quais são as articulações mais afetadas na artrite 

distais. 
Interfalangianas proximais. 

São duas as causas de morte por câncer em mulheres, 

 

retal menor de que a axilar em: 

Infarto enteromesentérico. 

De que tipo é o acidente vascular cerebral mais frequente 
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35. Assinale a afirmativa correta com relação ao 
eritema infeccioso. 
a) Pode recrudescer. 
b) Ocorre descamação a partir da segunda semana.
c) Inicia-se na raiz dos membros. 
d) É sempre não pruriginoso. 

 

Analise o poema abaixo, “Psicologia de um Vencido”

Augusto dos Anjos e responda as questões 36, 37 e 38
 

Eu, filho do carbono e do amoníaco, 

Monstro da escuridão e rutilância, 

Sofro, desde a epigênese da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

 

Profundissimamente hipocondríaco, 

Este ambiente me causa repugnância... 

Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia

Que se escapa da boca de um cardíaco. 

 

Já o verme – este operário das ruínas- 

Que o sangue podre das carnificinas 

Come, e à vida em geral declara guerra, 

 

Anda a espreitar meus olhos para roê-los,

E há de deixar-me apenas os cabelos, 

Na frialdade orgânica da terra! 

 

36. Na primeira estrofe, a devida classificação do termo em 
destaque é: 
a) Aposto. 
b) Vocativo. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Adjunto adverbial. 

 

37. Augusto dos Anjos, apesar das divergências sobre seu
literário, é classificado como pré-modernista. Sobre sua 
poesia, podemos afirmar que tem como característica 
fundamental: 
a) A presença da religiosidade.  
b) A natureza interagindo com o eu lírico. 
c) A denúncia da escravidão.  
d) O pessimismo. 

 

38. Na frase “E há de deixar-me apenas os cabelos”, 

me se classifica sintaticamente como: 
a) Sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Objeto indireto.  
d) Predicativo do objeto. 
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39. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 
abaixo: 
Pegue ____ fichas que estão perto de você, pois ____ que 

estão aqui ao meu lado já foram organizadas.

Espere um momento! Quero falar ___.

a) Estas – essas – contigo.
b) Essas – estas – contigo.
c) Estas – essas – consigo.
d) Essas – estas – consigo.

 

40. Nas alternativas abaixo, indique a que está em desacordo 
com a norma culta da língua:
a) Não entendi por que fomos desclassificados?
b) Ele foi tão mal tratado, que resolveu desfazer o 

negócio. 
c) Estamos investigando o porquê desses crimes.
d) Porque não vamos viajar? 

 

41. Indique a alternativa que expressa, respectivamente, a ideia 
das orações subordinadas abaixo:

I. Comprou um carro novo, visto que ganhou um bônus.

II. Segundo ouvi dizer, trabalharemos no feriado.

III. Quanto mais clientes ele conquistar, maior será seu 

salário. 

a) Concessão, conformidade, proporção.
b) Cosequência, concessão, conformidade.
c) Causa, conformidade, proporção.
d) Causa, concessão, comparação.

 

42. Quanto à regência verbal, indique a alternativa incorreta:
a) Preferimos isto àquilo. 
b) Ela aspirava a uma vaga no departamento de 

tecnologia. 
c) Fui compelido a assinar o divórcio.
d) Pela janela, assistimos o assalto. 

 

43. Complete as lacunas, com a devida concordância, e indique 
a alternativa correta: 
Na creche ______ prioridade às crianças menores de um 

ano, entretanto, ____dois meses que não 

caixas de leite. 

a) Serão dadas – faz. 
b) Será dada – faz. 
c) Será dado – fazem. 
d) Serão dadas – fazem. 

 

44. Dê a função sintática do termo sublinhado na oração 
poder tornou-os cegos. 
a) Adjunto adnominal. 
b) Predicativo do objeto. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Objeto direto. 

 

45. Indique a alternativa em que a palavra sublinhada é um 
advérbio: 
a) Aquele meio era propício para deixá
b) Combinamos de nos encontrar ao meio dia e 
c) Após análise dos contratos, ficou 
d) Fomos para Campos de Jordão comprar 
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Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 

Pegue ____ fichas que estão perto de você, pois ____ que 

estão aqui ao meu lado já foram organizadas. 

Espere um momento! Quero falar ___. 

contigo. 
contigo. 
consigo. 
consigo. 

abaixo, indique a que está em desacordo 
com a norma culta da língua: 

Não entendi por que fomos desclassificados? 
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Estamos investigando o porquê desses crimes. 
Porque não vamos viajar?  
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Ela aspirava a uma vaga no departamento de 

Fui compelido a assinar o divórcio. 
Pela janela, assistimos o assalto.  

Complete as lacunas, com a devida concordância, e indique 

Na creche ______ prioridade às crianças menores de um 
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Dê a função sintática do termo sublinhado na oração O 

 
 

Indique a alternativa em que a palavra sublinhada é um 

era propício para deixá-lo depressivo. 
Combinamos de nos encontrar ao meio dia e meia. 
Após análise dos contratos, ficou meio desconfiado. 
Fomos para Campos de Jordão comprar meias de lã. 
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46. A África, geralmente, é dividida em duas porções: a África 
Setentrional e a África Subsaariana. O deserto do Saara é o 
limite natural entre ambas. A África Setentrional tem 
características distintas da outra porção, pois:
a) Foi ocupada pela população judaica no começo do 

século XX, além de caracterizar-se por altos índices de 
qualidade de vida. 

b) É ocupada predominantemente por católicos oriundos 
do sul da Europa, mantendo um amplo comércio 
internacional com a Espanha e Portugal.

c) Desde o século VII foi ocupada por povos árabes, que 
difundiram o islamismo como religião predominante.

d) Tem características dos povos do leste asiático, além 
de promover a religião budista na maioria das nações 
desta porção. 

 

47. Com o fim da Guerra Fria no final do século XX, uma série 
de mudanças cartográficas ocorreram no mapa mundial. 
Abaixo há uma dessas mudanças que está relacionada de 
forma incorreta. Assinale-a: 
a) O fim da URSS causou o surgimento de 15 nações, 

sendo algumas europeias e outras asiáticas.
b) A reunificação da Alemanha resultou da fusão de dois 

países: um da Europa Ocidental e o outro da Europa 
Oriental. 

c) O fim do império soviético ocorreu entre o final da 
década de 1980 e início da década de 1990.

d) A independência das repúblicas iugoslavas originou 
apenas a Sérvia e Croácia. 
 

48. O descontentamento da população americana com a 

situação econômica gerou ao Presidente dos Estados 

Unidos da América, _______, a perda 

Câmara dos Deputados, que agora será comandada pe

oposição, os _______. 

Complete as lacunas da atual notícia amplamente 
divulgada, e aponte a alternativa correta:
a) John Boehner – republicanos. 
b) Barack Obama – democratas. 
c) Barack Obama – republicanos. 
d) John McCain – democratas. 

 

49. Para aplicar R$ 10.000,00 por 3 meses, Júlia tem duas 
opções: A=colocar a juros compostos de 2% ao mês; 
B=colocar a juros simples  de 2,8% ao mês. Sendo assim, 
qual das duas opções é a mais vantajosa e qual é a 
diferença aproximada entre os juros? 

a) Opção A – R$ 1.120,00. 
b) Opção B – R$ 230,00. 
c) Opção A – R$ 330,00. 
d) Opção B – R$ 1.120,00. 
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fim da Guerra Fria no final do século XX, uma série 
de mudanças cartográficas ocorreram no mapa mundial. 
Abaixo há uma dessas mudanças que está relacionada de 

O fim da URSS causou o surgimento de 15 nações, 
eias e outras asiáticas. 

A reunificação da Alemanha resultou da fusão de dois 
países: um da Europa Ocidental e o outro da Europa 

O fim do império soviético ocorreu entre o final da 
década de 1980 e início da década de 1990. 

públicas iugoslavas originou 

O descontentamento da população americana com a 

situação econômica gerou ao Presidente dos Estados 

Unidos da América, _______, a perda do controle da 

Câmara dos Deputados, que agora será comandada pela 

da atual notícia amplamente 
, e aponte a alternativa correta: 

por 3 meses, Júlia tem duas 
opções: A=colocar a juros compostos de 2% ao mês; 
B=colocar a juros simples  de 2,8% ao mês. Sendo assim, 
qual das duas opções é a mais vantajosa e qual é a 

50. 1.300.000 vasilhames de suco, com 355 
reprovados no teste de qualidade. Para a troca dos
vasilhames, todo o líquido contido neles foi colocado em 
um depósito que comporta
a) 461.500 m³. 
b) 46.150 m³. 
c) 4.615 m³. 
d) 461,5 m³. 
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1.300.000 vasilhames de suco, com 355 mℓ cada, foram 
te de qualidade. Para a troca dos 

vasilhames, todo o líquido contido neles foi colocado em 
um depósito que comporta no mínimo: 




