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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 
 

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CLÍNCO UPA 
 
QUESTÃO 11 
São vantagens da intubação orotraqueal, EXCETO: 
 
A) Diminui significamente o risco de broncoaspiração; 
B) Previne insuflação gástrica; 
C) Previne barotrauma; 
D) Permite uma via adicional de administração de medicamentos. 
 
QUESTÃO 12 
Paciente chocado, com necessidade de reposição rápida de grandes quantidades de 
volume, inclusive hemoderivados. A melhor forma de obter o acesso venoso é através 
de: 
 
A) Punção de veia subclávia direita por ser acesso venoso central em sistema cava 
superior mais facilmente executável; 
B) Punção de veia jugular interna direita por ser acesso venoso central em sistema cava 
superior com menor risco de pneumotórax acidental; 
C) Punção de veia femoral direita, uma vez que o acesso venoso central é necessário 
para reposição de hemoderivados e a punção femoral é mais facilmente executável com 
menor risco de complicações; 
D) Inserção de dois cateteres intravenosos periféricos calibrosos. 
 
QUESTÃO 13 
A primeira e mais importante medida a ser tomada no tratamento do politraumatizado, 
é: 
 
A) Evitar a hipotermia. 
B) Obter via aérea adequada. 
C) Controlar o sítio de sangramento. 
D) Estabelecer acesso venoso de grande calibre. 
 
QUESTÃO 14 
Paciente apresentando parada cardíaca. Foi identificado que o mesmo apresenta pulso e 
o ritmo identificado no monitor do desfibrilador é de taquicardia ventricular (TV). 
Sobre a seqüência de condutas para este paciente é correto afirmar, EXCETO: 
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A) Se após o primeiro choque não houver retomada do pulso e permanecer em TV, até 
mais dois choques consecutivos devem ser administrados antes de se iniciarem as 
manobras de reanimação; 
B) Deve ser prontamente chocado com carga de 360J, em se tratando de desfribilador 
monofásico; 
C) Se após o primeiro choque for identificado assistolia, as manobras de reanimação 
devem ser prontamente iniciadas; 
D) Se o paciente evoluir com atividade elétrica sem pulso, as manobras de reanimação 
(RCP) devem ser iniciadas e, assim que o acesso venoso estiver disponível, deve ser 
ministrado epinefrina 1mgIV. 
 
QUESTÃO 15: 
Em traumatismo de tórax, distensão das veias do pescoço, batimentos cardíacos 
abafados e hipertensão (tríade diagnóstica de Beck) suspeita-se de: 
 
A) Tamponamento cardíaco. 
B) Hemotórax. 
C) Pneumotórax. 
D) Rotura da aorta. 
 
 
QUESTÃO 16 
A morte súbita em local de acidente automobilístico ou queda de grandes alturas deve-
se a: 
 
A) Traumatismo craniencefálico. 
B) Rotura traumática da aorta. 
C) Tamponamento cardíaco. 
D) Pneumotórax hipertensivo. 
 
QUESTÃO 17 
Paciente de 30 anos, apresentando quadro de dispnéia, tosse e dor em hemitórax direito 
de início recente. Ao exame clínico, apresenta cianose, hipotensão com murmúrio 
vesicular abolido em hemitórax direito e hipertimpanismo. A conduta inicial mais 
adequada para este caso é: 
 
A) Antibioticoterapia venosa e internação hospitalar; 
B) Punção do hemitórax direito no 2º EIC anterior; 
C) Micronebulização com ß2 agonista; 
D) Reposição volêmica vigorosa. 
 
QUESTÃO 18 
“Paciente de 73 anos com insuficiência cardíaca apresenta taquicardia ventricular, são 
prescritas múltiplas medicações em que o paciente desenvolve fala arrastada e confusão 
mental”. Qual das medicações abaixo é responsável pelo quadro? 
 
A) Digoxina. 
B) Captopril. 
C) Furosemida. 
D) Lidocaína. 
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QUESTÃO 19 
Quando está indicado o uso de soro glicosado na cetoacidose diabética? 
A) Nunca está indicado; 
B) Com postássio sérico <3mmol/L; 
C) Somente após o desaparecimento da cetonemia; 
D) Com glicemia abaixo de 250mg%. 
 
QUESTÃO 20 
Paciente previamente hipertensivo, em uso irregular de medicação, com queixa de 
cefaléia holocraniana e dispnéia iniciada há cerca de duas horas. Ao exame físico 
PA215X130mmHg, crepitações em bases, ECG com sinais de hipertrofia ventricular 
esquerda. Qual o tratamento inicial de escolha para este paciente? 
A) Captopril 50mg VO; 
B) Nifedipina 20mg VO; 
C) Nitroprussiato de sódio IV 0,25 a 10mcg/kg/min; 
D) Hydralazina 10mg IV. 
 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 





