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Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 05 
 

Google avisa quando você é espionado pelo governo 
 

Além de dar algumas dicas de segurança para proteger o 
seu Gmail, o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar 
seus dados. Isso mesmo, uma mensagem personalizada avisa 
que o governo pode estar de olho em seu email.  

Ainda não sabemos se esse feature está ativo no Brasil, 
mas usuários americanos já declararam terem recebido o aviso.  

De acordo com o Google, o aviso não quer dizer que sua 
conta já foi hackeada, mas sim que você é alvo de um malware ou 
de um phising attack (quando tentam buscar dados como senhas 
ou logins através de emails).  

(http://revistagalileu.globo.com) 
 
01. Sobre a linguagem utilizada no texto, podemos dizer que: 
a) Foi escrita na norma culta, sem traços de coloquialidade, uma 

vez que foi publicada numa revista científica. 
b) Apesar de ser publicação em revista de assuntos científicos, 

apresenta linguagem coloquial, pois seu público alvo são os 
jovens. 

c) A linguagem é predominantemente técnica, pois se trata de 
uma revista científica. 

d) Apresenta erros grosseiros como “dicas” e “estar de olho”, que 
são gírias e não poderiam ser usadas numa revista. 

 
02. Embora seja uma revista brasileira, portanto escrita em língua 
portuguesa, notam-se várias palavras de origem inglesa. Isso se 
deve ao fato de: 
a) O autor querer mostrar que domina mais de uma língua. 
b) Colocar palavras em inglês dá mais credibilidade à informação. 
c) Tratar-se de palavras comuns ao contexto da informática, por 

isso foram utilizadas. 
d) O autor não conhece as traduções das palavras estrangeiras, 

por isso as manteve. 
 
03. Em “hackeada”, ocorreu um processo de derivação: 
a) Sufixal. 
b) Prefixal. 
c) Parassintética. 
d) Imprópria. 
 
04. “o Google agora avisa quando o Estado tenta acessar seus 
dados”, haveria mudança da relação de sentido em: 
a) O Google agora avisa sempre que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
b) O Google agora avisa enquanto o Estado tenta acessar seus 

dados. 
c) O Google agora avisa logo que o Estado tenta acessar seus 

dados. 
d) O Google agora avisa mesmo que o Estado tente acessar seus 

dados. 
 
05. No período “Ainda não sabemos se esse feature está ativo no 
Brasil, mas usuários americanos já declararam terem recebido o 
aviso.”, temos: 
a) Duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas e 

uma coordenada sindética adversativa. 
b) Uma oração subordinada substantiva objetiva direta e uma 

coordenada adversativa. 
c) Três orações subordinadas substantivas objetivas diretas. 
d) Apenas uma oração coordenada adversativa. 
 
Texto para as questões 06 a 10 
 

Maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória! Sem 
ela mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me 
falta por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo 
parceladamente, pois responder a um assunto em que haja 

muitas coisas importantes ultrapassa a minha capacidade. (Michel 
Montaigne) 
 
06. Segundo o texto: 
a) Tem-se mal desempenho de memória se o raciocínio não for 

bom. 
b) Memória e raciocínio estão diretamente ligados. 
c) Não é necessário ter boa memória para ter bom raciocínio. 
d) O autor tem boa memória, embora seu raciocínio não seja tão 

claro. 
 
07. As palavras “maravilhoso” e “utilíssimo” apresentam: 
a) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

advérbio. 
b) Sufixos formadores de substantivo comum e adjetivo 

comparativo. 
c) Sufixo formador de advérbio de modo e grau superlativo. 
d) Sufixos formadores de adjetivo indicador de abundância e de 

superlativo. 
 
08. De acordo com o contexto, em “O que me desejam perguntar 
devem fazê-lo parceladamente” ocorre: 
a) Sujeito determinado simples. 
b) Sujeito determinado desinencial. 
c) Sujeito indeterminado. 
d) Oração sem sujeito. 
 
09. No trecho: “responder a um assunto em que haja muitas 
coisas importantes ultrapassa a minha capacidade”, se 
retirássemos as preposições A e EM, haveria um desvio de: 
a) Concordância verbal. 
b) Concordância nominal. 
c) Regência verbal. 
d) Regência nominal. 
 
10. O sujeito do verbo ULTRAPASSAR em “ultrapassa a minha 
capacidade” é: 
a) Responder a um assunto. 
b) Assunto. 
c) Muitas coisas. 
d) Coisas importantes. 
 
11. No quadrinho abaixo ocorre um desvio da norma culta 
correspondente a: 

                
(http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
a) Colocação pronominal. 
b) Concordância verbal. 
c) Regência verbal. 
d) Acentuação gráfica. 
 
12. Analise as afirmativas abaixo sobre o quadrinho seguinte: 

 
 (http://www.monica.com.br/comics/irmaosgemeos/pag5.htm) 
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I – A babá usa os pronomes “seu” e “te” de acordo com a norma 
culta da língua. 
II – A palavra “crianção” indica uma criança grande. 
III – “Crianção” refere-se a um adulto que tem atitudes de criança. 
 
Estão corretas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 
 
13.  UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO  
 

Ele, um astro. Ela, uma estrela. Filmavam uma cena 
romântica, quando rolou um beijo. Entraram em órbita. 

O profissionalismo foi para o espaço.  
(http://omuroeoutraspgs.blogspot.com.br/) 

 
O texto acima se caracteriza como uma: 
a) Micronarrativa. 
b) Descrição subjetiva. 
c) Argumentação. 
d) Injunção. 
 
14. Leia com atenção: 
 

O AGOURENTO  
 
- Há dias sinto uma dor aqui, no joelho. Parece inchado, não? 
- Um pouco. O do meu tio também começou assim. 
- Seu tio? 
- É. Aquele que toca gaita na Rodoviária. 
- O perneta? 
- Antes não era. 
 
Só não se pode inferir do texto que: 
a) Os interlocutores têm certo grau de conhecimento entre si, pois 

um deles refere-se ao tio perneta do outro. 
b) O sujeito que fala do tio deduz que o amigo ficará perneta 

também, pois foi por causa de um inchaço no joelho que seu 
tio perdeu a perna. 

c) “Antes não era” significa que o tio não tocava gaita na 
rodoviária. 

d) O título do texto já antecipa um sentido disfórico da narrativa. 
 
15. A alternativa em que o texto está escrito de acordo com a 
norma culta é: 
a) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 

à alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
belesa com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

b) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada a 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderozos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

c) A melhora do visso da pele e do cabelo pode estar relacionada 
a alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia a base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

d) A melhora do viço da pele e do cabelo pode estar relacionada à 
alimentação. Acabe então com os principais problemas de 
beleza com a ajuda de alguns sucos poderosos. Mas não 
precisa passar o dia à base de suco: um copo diariamente é o 
bastante. 

 
16. Sobre a palavra “bastante” é correto o que se afirma em: 
a) Apresenta dois encontros consonantais. 
b) Um encontro consonantal e um dígrafo. 
c) Apresenta dois dígrafos. 
d) Apresenta 8 letras e 8 fonemas. 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17. Assinale a alternativa que contenha o principal agente 
causador de gastroenterite viral aguda em crianças entre 6 e 24 
meses: 
a) Astrovírus. 
b) Rotavírus. 
c) Calicivírus. 
d) Adenovírus entérico. 
 
18. A solução de reidratação oral recomendada pelo ministério da 
saúde contém quantos mmol/l de sódio: 
a) 75. 
b) 65. 
c) 85. 
d) 55. 
 
19. Na infestação maciça por Trichuris trichiura podemos 
encontrar: 
a) Anemia ferropriva grave. 
b) Intussuscepção intestinal. 
c) Prolapso retal. 
d) Enterorragia. 
 
20. De acordo com a OMS, o parâmetro antropométrico que deve 
ser utilizado para a definição de obesidade na infância é: 
a) Peso e estatura para idade. 
b) Peso para idade. 
c) Índice de massa corpórea. 
d) Estatura para idade. 
 
21. Menina de 11 anos apresenta ausência de pelos pubianos e 
mamas pouco desenvolvidas com apenas broto subareolar, assim 
pode-se esperar que a menarca: 
a) Já tenha ocorrido. 
b) Ocorra em média em 2 anos. 
c) Ocorra em 4 anos. 
d) Ocorra em 1 ano no máximo. 
 
22. Das vacinas abaixo qual é recomendadas no período 
neonatal: 
a) Rotavírus. 
b) Sarampo. 
c) Tuberculose. 
d) Caxumba. 
 
23. É fator de risco para primeira convulsão febril: 
a) Anóxia neonatal. 
b) Sexo masculino. 
c) Presença de febre alta. 
d) Todas estão corretas. 
 
24. Sobre os tumores na infância é incorreto: 
a) O tumor de WILMS pode ser bilateral. 
b) As leucemias são as mais prevalentes. 
c) Tumores do SNC são mais comuns que linfomas. 
d) Aniridia se associa ao neuroblastoma. 
 
25. Infecção urinária febril em lactentes e pré escolares pode 
ocasionar tardiamente: 
a) Insuficiência renal, hipertensão e cicatrizes renais. 
b) Hipertensão arterial e hemólise. 
c) Oclusão intravascular e hemólise. 
d) Hipertensão, refluxo vesico-ureteral e cicatrizes renais. 
 
26. Fazem parte da síndrome do bebê sacudido: 
a) Hematoma epidural e fratura temporal. 
b) Hemorragia subaracnóide e afundamento de crânio. 
c) Hemorragia subdural bilateral e hemorragia retiniana. 
d) Hematoma epidural e hemorragia retiniana. 
 
27. Das patologias abaixo, marque a que não é causada pelo 
parvovírus B-19: 
a) Hidropsia fetal. 
b) Eritema infeccioso. 
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c) Roséola. 
d) Anemia aplástica transitória. 
 
28. Assinale a alternativa que contenha a cardiopatia congênita 
acianótica: 
a) Atresia tricúspide. 
b) Estenose aórtica. 
c) Tetralogia de Fallot. 
d) Truncus arteriosus. 
 
29. Qual a complicação mais frequente da varicela: 
a) Artrite. 
b) Encefalite. 
c) Nefrite. 
d) Infecção da pele por estreptococcus ou estafilococcus. 
 
30. Não é um fator de risco para síndrome de morte súbita infantil: 
a) Uso de leite artificial. 
b) Exposição ao tabaco. 
c) Clima frio. 
d) Sexo masculino. 
 
31. Em relação a puberdade precoce, responda a alternativa 
correta: 
a) A puberdade isossexual é decorrente de tumores da tiróide. 
b) O bloqueio da ação estrogênica não ajuda no tratamento da 

puberdade precoce heterossexual. 
c) É o desenvolvimento das características sexuais secundárias 

antes dos 8 anos de idade. 
d) Os tumores ovarianos envolvidos com a puberdade precoce 

não necessitam de tratamento. 
 
32. Na constipação intestinal em crianças é correto afirmar que: 
a) O óleo mineral é o produto mais seguro para ser utilizado em 

pacientes com disfagia. 
b) A lactulose é um laxante não absorvível com ação osmótica. 
c) Na suspeita de doença de Hirschsprung deve-se fazer enema 

opaco com preparo. 
d) O retardo na eliminação de mecônio no recém nascido não 

está relacionado com doença de Hirschsprung. 
 
33. Diante de uma criança de 5 anos de idade que refere dor 
recorrente em membros, qual dos sinais abaixo é considerado um 
sinal de alerta: 
a) Início há mais de 4 meses. 
b) Ocorrência noturna. 
c) Localização em cavos poplíteos. 
d) Dor unilateral, com localização bem definida. 
 
34. Sobre a broncopneumonia na infância é correto afirmar: 
a) O agente etiológico provável em pacientes menores de 2 anos 

é o Haemophilus influenzae. 
b) O agente etiológico provável, se houver pneumatocele é a 

Chlamydia pneumoniae. 
c) O agente etiológico mais freqüente em qualquer faixa etária é o 

pneumococo. 
d) O agente etiológico mais comum em recém-nascidos é 

Mycoplasma pneumoniae. 
 
35. Dificuldade respiratória, episódios repetidos de pneumonia e 
cianose em crianças sugerem a presença de qual das doenças 
abaixo: 
a) Estenose subglótica. 
b) Laringocele. 
c) Fístula traqueoesofágica. 
d) Laringomalácia.  
 
36. No tratamento da bronquiolite aguda apenas uma das opções 
abaixo tem valor indiscutível: 
a) Oxigenoterapia. 
b) Beta-2-agonista. 
c) Corticosteróides. 
d) Alfa-adrenérgicos. 
 

37. Marque a alternativa que contenha o agente etiológico menos 
comum na meningite bacteriana em crianças com 0 e 1 mês de 
vida: 
a) Neisseria meningitidis. 
b) Listeria monocytogenes. 
c) Escherichia coli. 
d) Streptococcus agalactiae. 
 
38. Qual das alternativas abaixo não fazem parte dos critérios 
maiores para o diagnóstico de dermatite atópica: 
a) Localização das lesões. 
b) Prurido. 
c) Pseudomadarose. 
d) História familiar. 
 
39. São alimentos que comumente desencadeiam alergia 
alimentar: 
a) Leite vaca, soja e amendoim. 
b) Noz, alho e manga. 
c) Ovo, cebola e banana. 
d) Arroz, frango e peixe. 
 
40. Sinal clínico presente nos casos de laringotraqueomalácia: 
a) Disfagia. 
b) Estridor inspiratório. 
c) Estridor expiratório. 
d) Cianose e tiragem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




