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PROVA DE PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR 

 
Considere o texto abaixo:1 
 
1.“O ser humano evoluiu, tornou se bípede, mas continuou caminhando.  
2. E passou a usar a caminhada para outros fins que não o de chegar a um  
3. lugar específico: o de buscar determinada coisa. Praticar exercícios  
4. físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no passado, o  
5. sedentarismo era a exceção antes que a regra; caçadores, agricultores,  
6. trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.” 
 
QUESTÃO 01 
Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
A) No primeiro período, as vírgulas foram utilizadas para separar um pleonasmo. 
B) No segundo período, os dois pontos foram utilizados para caracterizar  
textualmente o discurso do interlocutor. 
C) Em “caçadores, agricultores, trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.”, as 
vírgulas foram utilizadas para separar termos coordenados. 
D) Em “Praticar exercícios físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no 
passado, o sedentarismo era a exceção antes que a regra;” as vírgulas foram empregadas 
para separar orações adjetivas restritivas. 
 
QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa cuja sentença esteja de acordo com as regras de ortografia e 
acentuação: 
 
A) Órgãos da prefeitura contrataram profissionais expertos para resolverem os 
problemas da cidade. 
B) A noite, com as ruas iluminadas por esplendidas fogueiras de São João, as pessoas 
dançavam na rua. 
C) Devido às opiniões divergentes na Câmara de Vereadores, a prefeitura desistiu de 
elevar o IPTU. 
D) As discussões sobre o reflorestamento influenciaram na votação favorável ao projeto 
do governo. 
 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta de acordo com as regras gramaticais canônicas. 
 
A) O que sua empresa tem para mim oferecer hoje? 
B) Meu professor de violão mora à Rua Ari Barroso. 
C) Esse caso é análogo daquele do último julgamento. 
D) O carioca Vinícius de Moraes radicou-se na Bahia. 
 
QUESTÃO 04 
 
Complete a frase: Não encontrei a revista ___ você se referiu, razão ___ não a comprei 

                                                 
1 Fonte: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/a_arte_de_caminhar.html. acesso  
em 11 de março de 2011. 
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A) a que, por que. 
B) à que, porquê. 
C) à que, por quê 
D) a que, porque. 
 
QUESTÃO 05 
Reflita sobre o uso da crase no trecho seguinte: 
“O relatório atribui o alto número de fatalidades às políticas de transporte”. Há crase 
neste caso, pois: 
 
A) “às” indica a junção da preposição “as” com o pronome “a”. 
B) “às” indica a junção do artigo “as” com a preposição “a”. 
C) “às” indica a junção do pronome “as” com o artigo “a”. 
D) “às” indica a junção do artigo “as” com o pronome “a”. 
 
QUESTÃO 06 
Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a 
expressão destacada é  
 
A) adjunto adverbial. 
B) complemento nominal. 
C) adjunto adnominal. 
D) objeto indireto. 
 
QUESTÃO 07 
Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, 
NÃO ocorre o acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas 
 
A) está precedida por palavras que estão no masculino plural. 
B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural. 
C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo. 
D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino. 
 
QUESTÃO 08 
Indique a alternativa correta 
 
a) Preferia brincar do que trabalhar 
b) Preferia brincar à trabalhar. 
c) Preferia brincar a trabalhar. 
d) Preferia mais brincar que trabalhar. 
 
QUESTÃO 09 
Indique a palavra correta que completa a seguinte frase: “ Eis o secretário ___ eficiência 
e honradez eu lhe falei. 
 
a) cujo. 
b) De cuja. 
c) Cujo a. 
d) De cujos a 
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QUESTÃO 10 
Complete a frase: “ Posso informar ___ senhores ___ ninguém, na reunião, ousou aludir 
____ tão delicado assunto. 
 
(A) aos, de que, o. 
(B) aos, de que, ao. 
(C) os, que, à. 
(D) os, de que, a 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICO DE URGÊNCIA 
 
 
As questões 11 e 12 referem-se ao caso clínico a seguir: 
 
Paciente vítima de acidente automobilístico, onde era o motorista do automóvel 
e não usava cinto de segurança, deu entrada no pronto-socorro, levado por 
transeuntes, em choque. 
 
Questão 11 
O tratamento do choque neste paciente deve incluir, respectivamente, o 
seguinte tipo de expansor de volume e via de acesso para sua infusão: 
 
a) sangue/punção de veia central 
b) plasma/dissecção de veia periférica 
c) dextran/dissecção de veia profunda 
d) cristalóides/cateterismo venoso periférico 
 
Questão 12  
Apesar da reposição volêmica adequada, o paciente permanece em choque 
com PVC de 16 cm de água e turgência jugular. O quadro sugere que o choque 
é do tipo: 
 
a) séptico 
b) neurogênico 
c) cardiogênico 
d) hipovolêmico 
 
QUESTÃO 13 
A avaliação do nível de consciência de um paciente traumatizado revela 
ausência de respostas nas categorias: abertura ocular, resposta verbal e 
resposta motora. Qual é a pontuação do paciente na escala de Glasgow? 
 
a) 0 
b) 3 
c) 8 
d) 10 
 
QUESTÃO 14 
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Na intoxicação por álcool etílico grave, com depressão do SNC, hipoventilação, 
hipotermia e hipotensão, qual o melhor método para depuração deste álcool? 
 
a) diálise peritoneal 
b) hemoperfusão com carvão ativado 
c) ofertar glicose hipertônica a 50% + Tiamina 
d) hemodiálise 
 
QUESTÃO 15 
 
As medicações mais importantes na Parada Cardiorrespiratória (PCR) onde se 
evidenciam FV/TV (Fibrilação Ventricular/Taquicardia Ventricular) são: 
 
a) Adrenalina e Atropina 
b) Epinefrina e Amiodarona 
c) Atropina e Amiodarona 
d) Amiodarona e Lidocaína 
 
QUESTÃO 16 
As duas próximas questões referem-se ao caso clínico a seguir: Um paciente 
adulto com cerca de 70 Kg apresenta queimadura de 2º grau comprometendo 
toda face anterior do tronco e todo o membro inferior esquerdo. 
 
A superfície corporal envolvida é de: 
 
a) 9% 
b) 18% 
c) 36% 
d) 45% 
 
QUESTÃO 17 
Segundo a fórmula de ressuscitação volêmica de Parkland, deve-se infundir: 
 
a) 5000 ml de Ringer com Lactato nas primeiras 8 horas 
b) 5000 ml de Ringer com Lactato nas primeiras 24 horas 
c) 2500 ml de Solução fisiológica a 0,9% nas primeiras 8 horas 
d) 2500 ml de Solução fisiológica a 0,9% nas primeiras 24 horas 
 
QUESTÃO 18 
Nos cuidados pré-hospitalares, a roupa pneumática anti-choque é contra-
indicada quando se suspeita de: 
 
a) ruptura de diafragma  
b) fratura cominutiva de platô tibial 
c) fratura pélvica  
d) luxação de vértebra lombar 
 
QUESTÃO 19 
Adolescente 19 anos de idade, masculino, vítima de atropelo, dá entrada na 
emergência, queixando-se de dor torácica à direita, de forte intensidade, 
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ventilatório dependente, PA 110x70 mmHg, PR 72 bpm. Escoriações em 
Rebordo Costal Direito. Ausculta pulmonar evidencia diminuição do murmúrio 
vesicular à direita. Houve piora progressiva da dispnéia e sudorese. A conduta 
imediata é: 
 
a) solicitar RX de coluna cervical, tórax e da bacia. 
b) solicitar RX de tórax em PA e em perfil direito. 
c) solicitar RX de tórax em perfil direito com raios horizontais. 
d) realizar toracostomia com drenagem fechada em selo d`água. 
 
 
QUESTÃO 20 
Para um paciente, vítima de traumatismo fechado do abdômen foi solicitada 
uma radiografia simples do abdômen que revelou presença de ar desenhando 
a sombra renal. Assinale o que esse sinal sugere: 
 
a) ruptura de víscera oca retroperitoneal 
b) ruptura renal 
c) ruptura de víscera oca intraperitoneal 
d) ruptura esplênica 
 
 







