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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Fábula: O leão apaixonado  

Certa vez um leão se apaixonou pela filha de um lenhador e foi 

pedir a mão dela em casamento. O lenhador não ficou muito 

animado com a ideia de ver a filha com um marido perigoso 

daqueles e disse ao leão que era muita honra, mas muito 

obrigado, não queria. O leão se irritou; sentindo o perigo, o 

homem foi esperto e fingiu que concordava:  

- É uma honra, meu senhor. Mas que dentões o senhor tem! 

Que garras compridas! Qualquer moça ia ficar com medo. Se o 

senhor quer casar com minha filha, vai ter que arrancar os 

dentes e cortar as garras.  

O leão apaixonado foi correndo fazer o que o outro tinha 

mandado; depois voltou à casa do pai da moça e repetiu seu 

pedido de casamento. Mas o lenhador, que já não sentia medo 

daquele leão manso e desarmado, pegou um pau e tocou o leão 

para fora de sua casa.  

Moral: Quem perde a cabeça por amor sempre acaba mal.  

 

01. A fábula de Esopo: 

 

A. Não trata de nenhum tema específico. 

B. Pretende mostrar a estratificação social. 

C. Se utiliza de animais para denunciar o preconceito. 

D. Trata uma história de amor impossível. 

E. Denuncia a condição da mulher em nossa sociedade. 

 

02. A fábula começa apresentando o leão e logo nos vêm à 

mente todas as características tradicionalmente atribuídas ao 

animal. Ao final da narrativa, porém, percebemos que o leão 

foi: 

 

A. Submisso 

B. Corajoso 

C. Cruel 

D. Justo 

E. Insano 

 

03. Aponte a alternativa que contém uma característica 

pertinente ao texto: 

 

A. O tempo e o espaço em que os fatos se dão estão bem 

definidos. 

B. É uma narrativa curta, por isso não apresenta os 

elementos básicos da narrativa. 

C. Título insignificante para a trama. 

D. Encerra em si uma linguagem simples, pois dirige-se 

ao povo. 

E. Personagens são apenas animais que apresentam 

comportamento humano. 

 

04. Considere as três afirmações abaixo acerca do texto lido: 

 

I. Apesar de tratar-se de uma narrativa é possível que 

consideremos algumas passagens argumentativas.  

II. Apresenta uma situação problemática, ou seja, existe 

um conflito.  

III. É narrado em 3ª pessoa. 

 

Diante da análise acima, podemos afirmar que: 

 

A. I e II estão corretas. 

B. Apenas III está correta. 

C. I, II e III estão corretas. 

D. Apenas I está correta. 

E. I e III estão corretas. 

 

05. O texto está repleto de adjetivos. Qual o papel fundamental 

deles na fábula? 

 

A. Caracterizar os personagens e a partir disso permear as 

ações sendo determinantes para o conflito e o desfecho 

da narrativa. 

B. Construir o próprio sentido do texto, sem adjetivos 

para sustentar a fábula, ela não se realiza como gênero 

textual. 

C. Nenhum, pois os adjetivos formam uma classe 

gramatical meramente alegórica. 

D. Mostrar a constância nas atitudes e pensamentos das 

personagens, fluindo para um desfecho claro e 

previsível. 

E. Acompanhar as mudanças no caráter do lenhador 

como personagem dotada de real humanidade. 

 

06. A narrativa traz verbos no pretérito perfeito como „fingiu‟ e 

„voltou‟. O que a escolha desse tempo denota? 

 

A. Ações passadas, narrador descrevendo como os fatos 

iam prosseguindo. 

B. Ações iniciadas no passado, narrador prolongando o 

fato ocorrido. 

C. Ações passadas, ação ocorrendo até o momento da 

fala. 

D. Ações acabadas, distanciamento do narrador. 

E. Ações com valor de passado, narrador não conhece 

todas as nuances da história. 

 

07. Em “mas que dentões o senhor tem!” A palavra sublinhada: 

 

A. Tem valor de contraste. 

B. Tem a função de realce. 

C. Dá a ideia de conformidade. 

D. Introduz uma hipérbole. 

E. É um aposto. 

 

08. „Se o senhor quer casar com minha filha, vai ter que 

arrancar os dentes e cortar as garras.‟ Em relação ao valor 

semântico da conjunção sublinhada: 

 

A. É de concessão 

B. É de adição 

C. É de contraste 

D. É de alternância 

E. É de condição 
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09. Em qual das alternativas NÃO houve erro no emprego da 

vírgula? 

 

A. O ministro das Comunicações Paulo Bernardo, disse 

que a melhoria da qualidade do serviço de telefonia 

móvel ainda vai demorar a ser percebida pelos 

usuários. 

B. "Os problemas, levarão meses para serem 

solucionados e nós não temos a pretensão de proibir as 

vendas durante esse tempo todo", afirmou. 

C. Segundo ele, o governo espera que as companhias 

apresentem um plano com "início meio e fim" para a 

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) 

indicando as medidas que tomarão, para satisfazer o 

usuário. 

D. "Não temos expectativa de que rapidamente vamos 

resolver todos os nossos problemas. Mas é possível 

apontar soluções, os caminhos, assumir compromissos 

públicos e a partir daí executar um plano", completou. 

E. Na tarde desta quarta-feira (25) o ministro recebeu o 

presidente-executivo do, Grupo Telecom Itália, Franco 

Bernabè, para conversar sobre a estratégia da empresa, 

dona da TIM, de solucionar o problema. 

 

Capitulação 

 

Delivery 

Até para telepizza 

É um exagero. 

Há quem negue? 

Um povo com vergonha 

Da própria língua. 

Já está entregue. 

            Luís Fernando Veríssimo 

 

10. Qual a relação entre o título do poema e o texto? 

 

A. O estrangeirismo é mais um capítulo na série de 

situações em que o povo demonstra envergonhar-se da 

língua portuguesa. 

B. O povo rendeu-se aos estrangeirismos por vergonha da 

própria língua. 

C. Como significa „exagero‟, o título é uma resumo do 

tema do texto. 

D. Na verdade, o texto fala mais sobre entrega do que 

sobre capitulação. 

E. O hábito de não só usar os estrangeirismos, como 

também de grafá-los em letra maiúsculas. 

 

11. „Há quem negue?‟ De acordo com as normas gramaticais o 

verbo „haver‟ na frase: 

 

A. É impessoal, por isso o sujeito está explícito. 

B. É impessoal, pois tem o sentido de „existir‟. 

C. Verbo na terceira pessoal do singular, unipessoal. 

D. Empregado na terceira pessoa sem seguir nenhum 

tempo verbal. 

E. É um verbo auxiliar. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. No último quadrinho o emprego do pronome oblíquo 

obedece a qual regra? 

 

A. Não se iniciam frases com pronome oblíquo. 

B. Frases com orações reduzidas de gerúndio, ocorre a 

ênclise. 

C. A ênclise deve ser empregada nas orações imperativas 

afirmativas. 

D. O infinitivo não está flexionado. 

E. O verbo é precedido por uma conjunção subordinativa. 

 

Um grupo de juízes eleitorais está usando a nova Lei de 

Acesso à Informação para obrigar candidatos a divulgar, antes 

mesmo das eleições, quem são os doadores de suas campanhas. 

Atualmente, a legislação eleitoral permite que os nomes 

sejam fornecidos aos tribunais eleitorais depois do pleito. 

Pelo menos três atos normativos que usaram a lei como 

base foram baixados por juízes do Maranhão e de Mato Grosso. 

O último foi da Justiça Eleitoral em Poconé (100 km de 

Cuiabá), que determinou nesta terça-feira (24) que os 65 

candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador no município 

informem quem são os doadores e quanto dinheiro entrou nas 

campanhas. 

Há duas semanas, um outro juiz também determinou a 

mesma medida para os candidatos de Cáceres, no sul de Mato 

Grosso. 

De acordo com os atos, os dados deverão ser informados 

no envio de cada prestação de contas parcial aos tribunais 

regionais eleitorais locais, no início de agosto e de novo em 

setembro, e não depois de outubro, como é previsto na 

legislação. 

Os candidatos que não quiserem fornecer os dados podem 

entrar com mandados de segurança na Justiça local. 

 

13. Que outra palavra abaixo é acentuada pela mesma regra que 

„juízes‟? 

 

A. raínhas 

B. baú 

C. ônibus 

D. ministério 

E. útil 

 

14. Os candidatos que não quiserem fornecer os dados podem 

entrar com mandados de segurança na Justiça local. O termo 

sublinhado tem a função de: 

 

A. Universalizar o vocábulo „dados‟. 

B. Especificar o termo „dados‟. 

C. Explicitar uma ideia contida no verbo „fornecer‟. 

D. Indicar uma pausa entre „candidato‟ e „mandados‟. 

E. Restringir o sentido da palavra „candidato‟. 
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15. „divulgar, antes mesmo das eleições, quem são os doadores 

de suas campanhas.‟. O termo sublinhado é classificado como: 

A. Vocativo. 

B. Adjunto adverbial. 

C. Aposto. 

D. Objeto direto preposicionado. 

E. Objeto direto. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS  
 

16. São dados fisiopatológicos da Insuficiência Respiratória 

Aguda, EXCETO: 

 

A. Lesão do pneumócito tipo II com diminuição do 

surfactante pulmonar. 

B. Diminuição da complacência pulmonar. 

C. Diminuição da difusão alvéolo-capilar. 

D. Diminuição do shunt A-V. 

E. Severa diminuição das trocas alvéolo-capilares.  

 

17. Em uma unidade de saúde, atendeu-se uma criança, sexo 

feminino, idade 3 meses, peso com 5kg e desidratação grave. 

Prescreveu-se soro glicosado 5% - 250ml. Após essa etapa, a 

criança continuou desidratada. Neste caso, deve-se administrar: 

 

A. 15 a 30 ml por kg de peso em duas horas. 

B. 25 a 50 ml por kg de peso em duas horas. 

C. 15 a 60 ml por kg de peso em uma hora. 

D. 25 a 50 ml por kg de peso em uma hora. 

E. 25 a 80 ml por kg de peso em três horas. 

 

18. Os sintomas mais comumente encontrados na hiponatremia 

são, EXCETO: 

 

A. Letargia 

B. Apatia 

C. Parestesia 

D. Anorexia 

E. Hipertermia 

 

19. Sobre pancreatite aguda é INCORRETO afirmar: 

 

A. As enzimas proteolíticas e as que dirigem as 

membranas celulares são produzidas sob a forma de 

pró-enzimas; 

B. As enzimas digestivas são separadas em 

compartimentos dentro das células acinares, longe do 

contato com enzimas lisossomiais; 

C. O pâncreas produz um inibidor da tripsina juntamente 

com as enzimas proteolíticas; 

D. A enzima de ativação das enzimas pacreáticas – a 

enteroquinase – encontra-se no duodeno, fisicamente 

separado do pâncreas; 

E. O fígado produz dois inibidores séricos da ativação 

enzimática pancreática, a alfa-2-antitripsina e alfa-2-

macroglobulina. 

 

20. A giardíase provoca a má-absorção de diversos nutrientes 

que se inclui, EXCETO: 

 

A. Vitaminas lipossolúveis (A,D,E, K) 

B. Vitamina B12 

C. Cálcio 

D. Ferro  

E. Lactose  

 

21. Segundo o III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, 

a Crise Hipertensiva constitui situação clínica na qual ocorre 

brusca elevação dos níveis da pressão, acompanhada de sinais e 

sintomas, tais como, EXCETO: 

 

A. Dor de cabeça 

B. Alterações visuais reincidentes e vasoespasmo ao 

exame de fundo de olho 

C. Sensação de mal estar 

D. Tontura 

E. Tosse e Falta de ar 

 

22. É uma anemia hemolítica adquirida: 

 

A. Síndrome de Debler 

B. Síndrome de Haden 

C. Síndrome de Lederer-Brill 

D. Síndrome de Rundles-Falls 

E. Síndrome de Gasser-Karrer 

 

23. São sintomas da Leucinose. EXCETO: 

 

A. Retardo mental 

B. Perda de peso 

C. Hipotonia 

D. Encefalopatia leve 

E. Dermatite eruptiva 

 

24. A Fibrose Cistica é autosômica recessiva. O defeito situa-se 

no: 

 

A. Braço curto do cromossomo 7, na região 7q22. 

B. Braço longo do cromossomo 7, na região 7q31. 

C. Braço curto do cromossomo 2, na região 2q21. 

D. Braço longo do cromossomo 2, na região 2q15. 

E. Braço longo do cromossomo 5, na região 5q28. 

 

25. No diagnostico diferencial entre constipação intestinal 

crônica funcional (CICF) e doença de Hirschsprung. São 

características desta última, EXCETO: 

 

A. Início dos sintomas ao nascimento. 

B. Enterocolite – comum. 

C. Fezes no reto – raro. 

D. Reflexo reto anal – presente. 

E. Enema opaco – megacólon, com zona de transição.  
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26. São sinais/sintomas da infecção urinária baixa, EXCETO: 

 

A. Disúria 

B. Polaciúria 

C. Tenesmo vesical 

D. Dor supra-púbica  

E. Sensibilidade no ângulo costo-vertebral  

 

27. Referente ao ataque de pânico é INCORRETO afirmar: 

 

A. É definido como crises recorrentes de forte ansiedade 

ou medo. 

B. As crises de pânico são entendidas como intensas, 

repentinas e inesperadas que provocam nas pessoas, 

sensação de mal estar físico e mental juntamente a um 

comportamento de fuga do local onde se encontra, seja 

indo para um pronto socorro, seja buscando ajuda de 

quem está próximo. 

C. Apresenta-se como um período de intenso medo ou 

desconforto, acompanhado por um quadro 

sintomático, que surge inesperadamente. 

D. Tem aumento súbito e rápido, atingindo um pico, 

acompanhado com frequência por um sentimento de 

perigo ou catástrofe e um anseio por escapar. 

E. Duram horas, raramente, dias. 

 

 

28. A albumina encontra-se aumentada em casos de: 

 

A. Edema 

B. Desidratação 

C. Diarréia 

D. Queimadura 

E. Síndrome nefrótica 

 

29. O valor de referência da cloremia no líquor é: 

 

A. 97 a 106 mEqL 

B. 118 a 132 mEq/L 

C. 77 a 96 mEqL 

D. 107 a 116 mEqL 

E. 69 a 100 mEqL 

 

30. São fatores que contribuem para o decréscimo do HDL, 

EXCETO:  

 

A. Hipoalfalipoproteinemia 

B. Obesidade 

C. Hipertrigliceridemia 

D. Tiazídicos 

E. Infarto agudo do miocárdio 

 

31. No exame físico, são características das fácies basedowiana, 

EXCETO: 

 

A. Batimentos das asas do nariz 

B. Exoftalmia (olhos salientes) brilhantes 

C. Rosto magro 

D. Aspecto de espanto e ansiedade 

E. Presença de bócio 

 

32. Na gravidez, o amolecimento do colo, consistência cística, 

elástico-pastosa (8ª semana) é denominada: 

 

A. Sinal de Hunter 

B. Sinal de Hegar 

C. Sinal de Goodel 

D. Sinal de Piskacek 

E. Sinal de Jacquemier 

 

33.  Na insuficiência cardíaca esquerda, apresenta-se, 

EXCETO: 

 

A. Cianose 

B. Oligúria  

C. Dispnéia paroxística noturna 

D. Respiração de Cheyne – Stokes 

E. Edema agudo 

 

34. A Pseudomonas aeruginosa é um patógenos que tem a 

habilidade de adquirir resistência a todos os antimicrobianos. 

Esses mecanismos podem ser, EXCETO: 

 

A. Alteração de porinas 

B. Bomba de efluxo 

C. Redução de afinidade – Topoisomerases II e IV 

D. Hipo-produção de ß-lactamases 

E. Redução do transporte aos aminoglicosídeos 

 

35. No tratamento da AIDS, a Terapia medicamentosa para 

hipercolesterolemia se dará preferencialmente por: 

 

A. Bezafibrato 200 mg/dia. 

B. Pravastatina 40 mg/dia  

C. Zidovudina 300 mg VO 2x/dia 

D. Ritonavir RTV 600 mg VO 2x/dia 

E. Indinavir IDV 800 mg VO 3x/dia 

 

36. A Vacina contra hepatite A (HA) é indicada especialmente 

para as seguintes situações, EXCETO: 

 

A. Coagulopatias. 

B. Crianças menores de 13 anos com HIV/AIDS. 

C. Asplenia anatômica ou funcional e doenças 

relacionadas. 

D. Doenças de depósito. 

E. Trissomias. 

 

37. Na Doença de Paget os principais sítios comprometidos são, 

EXCETO: 

 

A. Vértebras 

B. Ossos curtos dos membros superiores 

C. Pélvis  

D. Clavículas 

E. Úmero 
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38. O tratamento da sífilis em não gestantes para Sífilis 

primária é com a penicilina G benzatina com dose total: 

 

A. 1.200.000 UI/IM 

B. 2.400.000 UI/IM  

C. 4.800.000 UI/IM 

D. 7.200.000 UI/IM 

E. 12.300.000 UI/IM  

 

39. Sobre os dados de morbidade para o sistema nacional de 

vigilância epidemiológica é INCORRETO afirmar: 

A. São os mais utilizados em vigilância epidemiológica, 

por permitirem a detecção imediata ou precoce de 

problemas sanitários. 

B. Os dados são oriundos da notificação de casos e 

surtos, da produção de serviços ambulatoriais e 

hospitalares, de investigações epidemiológicas e 

sanitarias, da busca ativa de casos, de estudos 

amostrais e de inquéritos, entre outras formas. 

C. São de fundamental importância como indicadores da 

gravidade do fenômeno vigiado. 

D. Provém de declarações de óbitos, padronizadas e 

processadas nacionalmente. 

E. Há proporção significativa de registros sem causa 

definida, o que impõe cautela na análise dos dados de 

mortalidade. 

 

40. São gêneros de microsporídios patógenos humanos, 

EXCETO: 

 

A. Enterocytozoon bieneusi  

B. Cyclospora cayetamensis 

C. Pleistophora 

D. Brachiola vesicularum 

E. Nosema connori 

 

 

 

 




