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Cargo: Médico Clínico Geral   
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o poeminha de Drummond para responder às questões 
01 a 04. 
 
Quadrilha  
 
João amava Teresa que amava Raimundo  
Que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili  
Que não amava ninguém.  
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 
Que não tinha entrado na história  
 
01. A repetição de palavras no texto escrito pode deixá-lo 
deselegante, contudo na poesia, para se criar um efeito estilístico 
pode ficar charmoso. Tomando por base o título do poema, o 
sentido criado com tanta repetição do QUE é: 
a) Evidência de um elemento catafórico. 
b) Dinâmica da dança. 
c) Foguete subindo para o céu. 
d) Laços de amizade entre o grupo de amigos.  

 
02. Na segunda parte do poema, o autor substitui o QUE pela 
vírgula. Novamente com efeito estilístico, a construção do sentido 
agora é: 
a) Enumerar as pessoas antes citadas criando uma ordem. 
b) Deixar o texto mais formal, pois agora são adultos. 
c) Separar as pessoas deste grupo que, outrora, conviviam. 
d) Mostrar o real uso da vírgula. 

 
03. A vírgula, assim como qualquer outro sinal de pontuação, tem 
uma finalidade. Assinale a alternativa em que sua definição de 
uso está incorreta. 
a) Separar o sujeito do predicado.  
b) Isolar expressões explicativas. 
c) Enumerar elementos de mesma função sintática.  
d) Isolar o vocativo e o aposto explicativo. 

 
04. Assinale a alternativa em que a classificação morfológica do 
QUE está correta. 
a) Substantivo. 
b) Pronome relativo. 
c) Pronome demonstrativo. 
d) Pronome indefinido. 

 
Leia a oração a seguir para responder às questões 05 e 06. 

 
“Você não sabe o que está perdendo” 

 
05. Na oração subordinada, a palavra O, pode ser substituída por 
outra palavra de igual sentido: 
a) Como. 
b) Daquilo. 
c) Nisso. 
d) Aquilo. 

 
06. Quanto à classificação da oração “que está perdendo”, está 
correto o que se afirma em: 
a) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
c) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
d) Oração subordinada adverbial causal. 

 
07. Analise a concordância nominal das frases a seguir e 
assinale alternativa correta. 
I. Nunca vi tamanha falta de consideração. 
II. Carolina está meia preocupada. 
III. É proibida a circulação de comida neste setor. 

IV. É proibido fumar neste local. 
a) Todas estão corretas.  
b) Somente I, II e III estão corretas.  
c) Somente I, III e IV estão corretas.  
d) Somente I, II e IV estão corretas.  

 
08. Assinale a alternativa em que há agente da passiva.  
a) O juiz embargou meus bens. 
b) Ele deve ser ignorado. 
c) Leciona-se piano. 
d) Este mar se navega de crueis marinheiros. 

 
09. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
das frases a seguir. 
I. Assisti ________ filme. 
II. A cidade _______ iremos possui bela arquitetura. 
III. Esta é a mulher ______ obedeço.  
IV. Este é o cargo ______ aspiro. 
a) àquele – à qual – a quem – a que. 
b) àquele – a qual – a quem – à que. 
c) aquele – à qual – à quem – a que. 
d) àquele – à qual – à quem – a que. 

     
10. Assinale a alternativa em que o poeta deixa clara a sua 
paixão por Lia. 
a) Se consultar a razão, digo que amo Soledade. Não Lia, cuja 

bondade ser humano não teria. Não aspiro à mão de Iria que 
não tem pouca beldade. 

b) Se consultar a razão, digo que amo Soledade? Não! Lia, cuja 
bondade ser humano não teria. Não aspiro à mão de Iria que 
não tem pouca beldade. 

c) Se consultar a razão, digo que amo Soledade? Não! Lia, cuja 
bondade ser humano não teria? Não. Aspiro à mão de Iria 
que não tem pouca beldade.  

d) Se consultar a razão digo que amo? Soledade? Não. Lia. Cuja 
bondade ser humano! Não? Teria não! Aspiro? À mão de 
Iria? Que não? Tem pouca beldade.  
 

11. Analise as frases abaixo e assinale a alternativa correta em 
relação à norma culta.  
I. A moça foi trazida para este terreno e _________. 
II. Está chovendo ________ não vou ao encontro. 
III. Pare de ________ no chão. 
IV. Naquela praça, há muitos _________. 
V. Ele não pode entrar por __________. 
a) Estrupada, por isso, guspir, mendigos, ser de menor. 
b) Estuprada, porisso, guspir, mendingos, ser de menor. 
c) Estuprada, por isso, cuspir, mendigos, ser menor de idade.  
d) Estuprada, porisso, cuspir, mendigo, ser menor de idade. 

 
12. Há somente ditongos em: 
a) caixa, faisão, memória, média. 
b) melancia, substância, saúde, saudável. 
c) sancionado, anzol, baú, ruim. 
d) bainha, pais, memorável, paletó. 

 
13. Analise as frases abaixo. 
I. Esta é a casa onde moro. 
II. Ele referiu-se a si mesmo na bibliografia da dissertação.  
III. Queriam falar com nós.  
IV. Ei-la que chega, imponente e sóbria. 
Quanto ao emprego dos pronomes está correto o que se afirma 
em: 
a) Somente I, II e III. 
b) Somente I, II e IV.  
c) Somente II, III e IV. 
d) Todas estão corretas. 

 
Texto para as questões 14 e 15. 
 
Em anúncio do novo Brava publicado no 27º Anuário de Criação, 
p. 84, há o seguinte texto verbal: 
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“O novo motor do Brava funciona como um relógio: o ponteiro 
grande gira enquanto o pequeno fica parado” 

 
14. A classificação da oração “como um relógio” é o que se 
afirma em: 
a) Subordinada adverbial conformativa.  
b) Subordinada adverbial concessiva.  
c) Subordinada adverbial causal. 
d) Subordinada adverbial comparativa. 

 
15. E a classificação de “enquanto o pequeno fica parado” se 
afirma em: 
a) Subordinada adverbial temporal. 
b) Subordinada adverbial comparativa. 
c) Subordinada adverbial consecutiva. 
d) Subordinada adverbial condicional. 

 
16. Marque a alternativa em que há concordância verbal de 
acordo com a norma culta.  
a) Os Estados Unidos está produzindo mais um filme sobre 

colonização. 
b) Cinema, teatro e show me agrada. 
c) Casas e terrenos são vendidos a prazo. 
d) A minha paixão é meus DVD’s.        
 
Conhecimentos Específicos 

 
17. Analise as questões abaixo sobre os diuréticos tiazídicos: 
I-Podem precipitar crise de gota. 
II-Alterações bioquímicas e metabólicas não são dose-
dependentes. 
III-A longo prazo reduzem a resistência vascular periférica. 
IV-Administrados isoladamente, em baixas doses, apresentam 
ação anti-hipertensiva. 
Está (ao) correta (as): 
a) I e II. 
b) I, III e IV. 
c) I e IV. 
d) Todas. 
 
18. Em pacientes com Diabetes Mellitus e nefropatia a melhor 
classe de anti-hipertensivo a ser usado é: 
a) Beta-bloqueador. 
b) Diurético tiazídico. 
c) Diurético de alça. 
d) Inibidor da ECA. 
 
19. Assinale a droga contra-indicada para o tratamento de 
gestantes com hipertensão arterial: 
a) Clonidina. 
b) Metildopa. 
c) IECA. 
d) Propranolol. 
 
20. Não são fatores de risco importante para doenças do 
aparelho cardio-circulatório: 
a) Hipertensão e diabetes. 
b) Hipotireoidismo e alcoolismo. 
c) Tabagismo e homocisteinemia. 
d) Sedentarismo e síndrome nefrótica. 
 
21. Sobre as arritmias cardíacas, assinale a alternativa incorreta: 
a) O bloqueio atrioventricular tipo Mobitz II, com QRS alargado, é 

indicação para uso de marca-passo. 
b) Os bloqueios átrio-ventriculares são mais comuns com infartos 

de coronária direita. 
c) A anticoagulação na fibrilação atrial após os 65 anos está 

contra-indicada. 
d) A adenosina deve ser usada em taquicardias 

supraventriculares estáveis. 
 

22. São drogas que podem ser administradas por via 
endotraqueal: 
a) Vasopressina, naloxone e lidocaína. 
b) Vasopressina, naloxone e bicarbonato de sódio. 
c) Epinefrina, lidocaína e cálcio. 
d) Epinefrina, naloxone e bicarbonato de sódio. 
 
23. Está contra-indicado no tratamento da insuficiência cardíaca 
sistólica descompensada: 
a) Losartana. 
b) Furosemida. 
c) Digoxina. 
d) Bisoprolol. 
 
24. Assinale a alternativa que contenha causas de 
esplenomegalia gigante: 
a) Doença de Nieman-Pick, anemia falciforme e doença de 

Gaucher.  
b) Doença de Gaucher, metaplasia mieloide agnogênica e 

anemia falciforme. 
c) Esquistossomose, leucemia mieloide crônica e leucemia 

linfoblástica aguda. 
d) Malária crônica, sífilis congênita, e calazar. 
 
25. Não faz parte dos sinais de alerta da dengue: 
a) Cianose e hemorragia importante. 
b) Aumento repentino do hematócrito e pulso rápido e fino. 
c) Vômitos persistentes e hipotensão postural. 
d) Dor abdominal intensa e febre. 
 
26. Assinale a alternativa correta sobre a Hantavirose: 
a) A transmissão ocorre por contato com aerossóis contaminados 

com excretas de roedores silvestres. 
b) É transmitida pelo vetor Haemagogos sp. 
c) Esta doença provoca síndrome pulmonar de evolução 

insidiosa que leva a fibrose pulmonar. 
d) Os mamíferos urbanos peridomiciliares são os reservatórios 

da doença. 
 
27. Diante de um quadro de insuficiência renal aguda que cursa 
com hipocalemia, a provável etiologia é: 
a) Rabdomiólise. 
b) Leptospirose. 
c) Uropatia obstrutiva. 
d) AINHs. 
 
28. Um paciente apresenta diagnóstico de DM tipo I e evolui com 
diarreia persistente, das doenças abaixo assinale a que pode 
estar associada: 
a) Colite ulcerativa. 
b) Doença de Whipple. 
c) Doença celíaca. 
d) Doença de Cronh. 
 
29. Segundo a OMS são critérios diagnósticos para o DM tipoII: 
a) Glicemia acima de 200mg% duas horas após a ingestão de 

75g de glicose. 
b) Glicemia de jejum acima de 110mg%. 
c) Glicemia pós-prandial acima de 140mg%. 
d) Glicemia de jejum acima de 126mg%. 
 
30. Não está correto sobre a cetoacidose diabética em crianças: 
a) Os níveis de ácido lático estão normais. 
b) Há aumento dos ácidos cetoáceticos e beta hidroxibutírico. 
c) Acidose metabólica e hipocalemia são frequentes. 
d) O principal objetivo é reduzir a glicemia a níveis normais. 
 
31. São manifestações extra-intestinais da doença de Crohn, 
mas não da retocolite ulcerativa: 
a) Anemia por deficiência de vitamina B12. 
b) Poliartralgias. 
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c) Leucocitose. 
d) Uveíte. 
 
32. Em um paciente que apresenta diarreia crônica, o 
supercrescimento bacteriano pode ser suspeitado diante da 
elevação dos níveis séricos de: 
a) Fosfato. 
b) Ferro. 
c) Magnésio. 
d) Ácido fólico. 
 
33. Assinale a alternativa incorreta sobre a colite provocada por 
Clostridium difficile: 
a) Pode ocorrer com a utilização de virtualmente qualquer tipo de 

antibiótico. 
b) O quadro clínico é caracterizado por síndrome disentérica, 

com diarreia secretória e inflamatória, evidenciando-se lesão 
intestinal invasiva. 

c) Deve ser tratada com metronidazol por via oral. 
d) Deve ser tratada com aminoglicosídeo por via oral. 
 
34. Qual das doenças abaixo está relacionada com dermatite 
herpetiforme: 
a) Megacólon chagásico. 
b) Diverticulose. 
c) Doença celíaca. 
d) Pólipos colônicos. 
 
35. O padrão histopatológico na fibrose pulmonar idiopática é: 
a) Pneumonia intersticial inespecífica. 
b) Pneumonia intersticial descamativa. 
c) Pneumonia intersticial usual. 
d) Nenhuma das anteriores. 
 
36. A formação de varizes é iniciada quando a pressão venosa 
portal for maior ou igual: 
a) 5mmHg. 
b) 10mmHg. 
c) 15mmHg. 
d) 20mmHg. 
 
37. Sobre o mieloma múltiplo, assinale a alternativa incorreta: 
a) A lesão renal é muito frequente e fundamental no diagnóstico. 
b) A causa mais comum de insuficiência renal aguda neste caso 

é a hipercalcemia. 
c) O chamado “rim do Mieloma” caracteriza-se clinicamente pela 

insuficiência renal progressiva e um sedimento urinário 
“inocente”. 

d) A cadeia leve de imunoglobulina, chamada de proteína de 
Bence-Jones, provoca injuria direta das células tubulares 
renais. 

 
38. Assinale o exame mais sensível para detectar a nefropatia 
diabética: 
a) Creatinina sérica. 
b) Albumina urinária. 
c) Urografia excretora. 
d) Clearence de creatinina. 
 
39. Marque a alternativa que contenha causas de 
hiperbilirrubinemia com predomínio de bilirrubina direta: 
a) Hepatite e nutrição parenteral. 
b) Obstrução biliar intra-hepática e sepse. 
c) Sífilis congênita e deficiência de antitripsina I. 
d) Todas estão corretas. 
 
40. Podem causar hepatite crônica os vírus: 
a) A e D. 
b) F e E. 
c) C e D. 
d) A e C. 

 

 

 




