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LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no verso do CARTÃO-RESPOSTA utilizando 

caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e (d); 

somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para 
cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA devidamente 

assinado e o CADERNO DE QUESTÕES. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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O JOGADOR DE PALAVRAS 
Fernando Sabino 

 
 “Destarte”, “outrossim”, “obtemperar” são verdadeiros palavrões que, francamente, não há cristão que me obrigue a 
empregar. 
 Caio na asneira de dizer isso a um professor meu velho conhecido e meio abilolado que encontro na rua. _____________, 
ele me arrasta a um bar, a fim de repartir comigo uma cerveja e suas ideias: 
 – Tudo é jogo de palavras. Mas o verdadeiro jogador sabe que é do som das palavras que vem o sentido delas. Se você não 
compreender isso, não vai compreender mais nada. Nunca chegará a entender, por exemplo, que a palavra “almoçar” na verdade 
significa um templo árabe, Ou que a palavra “sinecura” quer dizer um cantinho em forma de nicho de certas sacristias. Ou que o 
nome “Chiquinha” é a terceira pessoa do verbo chiquinhar. Que significa simplesmente chatear. Estou chiquinhando? 
 Como eu dissesse que não, ele renovou os copos e prosseguiu: 
 – Veja a palavra “distância”: não vá me dizer que, em matéria de beleza, você a põe em pé de igualdade com a palavra 
“umbigo”, por exemplo, ou “perereca”. Aliás, toda palavra terminada em “eca” é feia, ridícula ou gaiata: panqueca, cueca, sapeca, 
rabeca, munheca, careca, moleca. E toda palavra em “ância”, já falei em “distância”, é agradável e _______________, qualquer que 
seja a significação: fragrância, infância, substância... 
 – Por causa do sentido – resolvi provoca-lo. 
 – Não senhor: por causa da eufonia, meu velho. A palavra “úlcera” é uma das mais belas da língua portuguesa e “cancro” 
uma das mais feias, significando coisas tão semelhantes. É que em geral uma palavra bela acaba adquirindo um belo sentido. E a 
recíproca (que palavra!) é verdadeira. “Tu” acabou cedendo lugar a “você”, de que os poetas tanto abusaram. Que rima você 
arranjaria para “tu”? 
 Antes que a conversa descambasse, ele prosseguia: 
 – Os maus poetas são, aliás, os grandes corruptores de palavras. Por causa deles é que “saudade” e “luar” acabaram caindo 
na vida fácil. Já um Vinicius de Moraes, por exemplo, escreve versos assim: “Munevada glimou vestasudente”. Não quer dizer nada 
e quer dizer tudo. Leia o poema “Isso é Aquilo” do Carlos Drummond. Esses não brincam em serviço. Ou Manuel Bandeira, com a 
sua protonotária... Você sabe o que quer dizer protonotária? 
 Não deu tempo de responder: 
 – O Aurélio dirá que protonotário era um dignitário da cúria romana. E dignitário? Nada disso, tetrarca! Protonotária é 
apenas aquela a quem o poeta pede: “Pousa na minha a tua mão...” 
 Ordenou outra cerveja e continuou: 
 – As palavras em “ária” são sempre inspiradoras, a começar pela própria. Foi por isso que o poeta pediu: “Maria, digam por 
favor.” Assim também, devíamos dizer “calmaria”, e não “calmaria”, que já sugere algum vento. A sabedoria popular, aliás, acaba 
se impondo. O homem da rua, sem perceber, vai corrigindo o engano e desenvolvendo às palavras o seu verdadeiro sentido, quando 
diz, por exemplo, que uma mulher é “pudica”, pois sabe muito bem que “pudica” só pode ser uma mulher sem-vergonha. Assim 
também “rapariga”, que acabou mulher da vida, ao passo que “donzela” aguentou firme. As palavras em “iga” sempre acabam mal: 
barriga, lombriga, formiga – que tem no nome a expressão de sua pequenez: se fosse “formaga”, “formote” ou “formante”, poderia 
ter o tamanho de um elefante. Por que a palavra “convescote”, lançada para substituir um francesismo não pegou? Porque 
convescote jamais foi ___________. Podia ser um animal das regiões árticas, ou um tempo de verbo que significa vadiar, distrair-se: 
trabalhe mais e convescote menos. O povo é que sabe das coisas. “Marmelada”, por exemplo: dizer que no jogo de futebol houve 
goiabada ou que nas concorrências públicas há sempre pessegada não faz nenhum sentido – é marmelada mesmo. Enfim, as palavras 
é que falam por nós, elas é que nos usam. Deixemos que ajam e reajam como queiram. E vamos pedir outra cerveja, que esta já está 
morna. 
 

A falta que ela me faz. Rio de Janeiro: Record, 1984, p. 112-115. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) Entuziasmado – Armoziosa – piquenique. 
b) Entuxiasmado – harmonioza – pequinique. 
c) Entusiasmado – harmoniosa – piquenique. 
d) Entuziasmado – Armonioza – pequinique. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras do texto: 
I - As palavras “árabe” e “ridícula” são proparoxítonas. 
II - “Agradável” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em “el”. 
III - As paroxítonas “infância” e “dignatário” são acentuadas porque terminam em ditongo. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) Todas as afirmativas. 
 
03 - As palavras que fazem o plural da mesma forma que “cristão” (1º parágrafo) é: 
a) cidadão. 
b) questão. 
c) pão. 
d) capitão. 
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04 - Assinale a alternativa em que a expressão retirada do texto (último parágrafo) não regida por um nome: 
a) de sua pequenez. 
b) das regiões árticas. 
c) das coisas. 
d) de futebol. 
 
05 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto: 
a) de dizer isso a um professor = de dizer-lhe isso. 
b) escreve versos assim = escreve-os assim. 
c) empregar palavrões = empregá-los. 
d) ele renovou os copos = ele renovou-lhes. 
 
06 - Com referência a ortografia oficial assinale a alternativa correta: 
a) O verbo “poetizar” se escreve com “z”, mas o feminino de “poeta” se escreve com “s”. 
b) A grafia correta do substantivo correspondente a “repartir” é “repartição”. 
c) Há palavras que podem ser grafadas de duas maneiras, ambas aceitas pela norma culta, assim como: coisa - cousa; umbigo – 
embigo. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
07 - Em “Se você não compreender isso, ...” (3º parágrafo). O elemento grifado na frase estabelece uma relação de sentido 
de: 
a) causa. 
b) condição. 
c) consequência. 
d) concessão. 
 
08 - Analise as afirmativas sobre o texto: 
I - Segundo o professor os maus poetas usam tanto as palavras belas que elas se tornam vulgares. 
II - A recíproca a que o professor se refere é que uma palavra bela acaba adquirindo um belo sentido e uma palavra feia 
acaba adquirindo um sentido feio. 
III - Para o professor as palavras não tem um significado exato, pois são as próprias palavras que nos impõem um 
significado. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
09 - Um grupo formado por 12 pessoas realiza determinada tarefa em 40 dias. Se esse grupo fosse constituído por 15 pessoas, 
essa mesma tarefa seria realizada em: 
a) 32 dias. 
b) 35 dias. 
c) 42 dias. 
d) 50 dias. 
 
10 - Carlos desenhou um retângulo cujo comprimento mede o triplo da largura. É correto afirmar que o comprimento desse 
retângulo mede: 
a) 5% do perímetro. 
b) 12,5% do perímetro. 
c) 25% do perímetro. 
d) 50% do perímetro. 
 
11 - Um produto pode ser comprado de duas maneiras: a prazo, em duas parcelas iguais de R$ 120,00 ou à vista, por R$ 
200,00. Se esse produto for comprado na modalidade a prazo, a taxa de juros efetivada nessa transação será de: 
a) 15%. 
b) 20%. 
c) 25%. 
d) 50%. 
 
12 - Marcos nasceu quando Noel tinha 9 anos. Hoje, o produto entre as idades de Marcos e Noel é igual a 322. A idade de 
Noel é de: 
a) 21 anos. 
b) 22 anos. 
c) 23 anos. 
d) 24 anos. 
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13 - A turma do 8º ano do colégio de Sandra participou de uma gincana escolar, composta de três provas, cujos tempos são 
computados separadamente. A primeira foi cumprida em 1h 12 min e 25 s, a segunda foi concluída em 36 min 44 s, e a 
terceira em 1 h 05 min 18s. O tempo total gasto pelo 8º ano do colégio de Sandra nessa gincana foi: 
a) 2 h 54 min 27s. 
b) 2 h 27 min 54 s. 
c) 2 h 27 min 17 s. 
d) 2 h 17 min 27 s. 
 
14 - Um capital de R$ 1480,00 quando aplicado à taxa de juros simples por um período de 9 meses retorna um montante de 
R$ 1679,80. O juro efetivado nessa transação é de: 
a) 1,5% a.a. 
b) 13,5% a.a. 
c) 18% a.a. 
d) 24% a.a. 
 
15 - O diagrama abaixo é referente à preferência de um grupo de jovens, no que se refere a pratica de esportes. 

 
De acordo com o diagrama acima, é correto afirmar que: 
a) Apenas 9 pessoas preferem futebol. 
b) Foram consultadas 54 pessoas. 
c) O número de pessoas que gostam de pelo menos dois esportes diferentes é igual a 14. 
d) O número de pessoas que preferem basquetebol é 50% maior do que o número de pessoas que preferem voleibol. 
 
16 - Fabio, Gilmar e Hugo pediram uma porção de polenta frita. Fabio comeu 2/5 da porção, Gilmar comeu 1/4 e Hugo 
comeu 1/3 da porção. Considerando a quantidade mínima possível de pedaços de polenta frita na constituição dessa porção, 
é correto afirmar que: 
a) Essa porção era constituída por15 pedaços de polenta frita. 
b) Sobrou apenas um pedaço de polenta frita. 
c) Gilmar comeu menos de 20% da porção. 
d) Os três amigos comeram toda a porção de polenta frita. 
 
17 - Marque a alternativa correta sobre as bases físicas da ultra-sonografia: 
a) As imagens ultrassonográficas são formadas por ecos de curta duração gerados a partir de pulsos longos emitidos através do 
transdutor. 
b) Este efeito de transdução, denominado piezelétrico, foi descrito por Jacques e Pierre Curie em 1880 e é produzido por sólidos 
com retículo cristalino que apresentam um centro de simetria, permitindo assim uma inversão de posição. 
c) O feixe sonoro é gerado por dispositivos denominados transdutores, compostos por materiais sólidos que apresentam a 
característica de transformar um tipo de energia em outro. quando submetidos a um estresse mecânico apresentam uma deformação 
espacial que gera uma onda mecânica e quando submetidos a um pulso elétrico geram uma diferença de potencial. 
d) Os elementos piezoelétricos podem ser moldados de várias formas, podendo ressoar em relação ao seu diâmetro ou espessura. 
Geralmente são escolhidos ressonadores de espessura. 
 
18 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A deformidade em folha de trevo no duodeno, visualizada na SEED, é causada pela presença de divertículos neste órgão. 
b) A hérnia de hiato pode ser visualizada na radiografia de tórax em PA pela presença de ar sobreposto à silhueta cardíaca. 
c) A linha de Hampton, visualizada em úlceras gástricas na SEED, é formada por tecido de granulação e sugere benignidade da 
úlcera. 
d) Em pacientes com úlcera gástrica a convergência de pregas mucosas em direção à região acometida, observada na seriografia do 
esôfago, estômago e duodeno (SEED), é um sinal de cicatrização da lesão. 
 
19 - São lesões tipicamente sólidas à ultra-sonografia as seguintes lesões ovarianas: 
a) Endometrioma e gravidez ectópica. 
b) Endometrioma e teratoma. 
c) Fibroma e adenocarcinoma. 
d) Teratoma e fibroma. 
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20 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Em pacientes com cirrose hepática, a tomografia computadorizada sem contraste pode mostrar atenuação heterogênea ou 
atenuação homogênea diminuída do parênquima do órgão. 
b) Na tomografia computadorizada contrastada, na formação de abscessos renais, quando a infecção ainda é um fleimão 
inflamatório e não uma coleção de líquido, pode haver uma área de focal de aumento da densidade, que é isodensa em relação a um 
rim realçado normal. 
c) O sarcoma de Ewing é uma neoplasia óssea com predileção por ossos longos, localiza-se preferencialmente na epífise, 
apresentando intensidade de sinal maior que o músculo nas imagens ponderadas em T1 e baixo sinal em T2 nos exames de 
Ressonância Magnética. 
d) O sinal da maçã mordida ao enema opaco é sugestivo de câncer de cólon. 
 
21 - Assinale a alternativa falsa: 
a) Cada dedo consiste em 2 ou 3 pequenos ossos distintos chamados falanges. 
b) Existem 14 falanges em cada mão. 
c) Há um total de 7 ossos carpianos por mão. 
d) Na mão temos 5 ossos metacarpianos. 
 
22 - Na cintura escapular temos as articulações: 
a) Acromioclavicular. 
b) Esternoclavicular. 
c) Escapuloumeral. 
d) Todas as anteriores estão corretas. 
 
23 - A articulação do tornozelo é formada por: 
a) Fíbula e talus. 
b) Fíbula e tíbia. 
c) Tíbia, fíbula e talus. 
d) Tíbia, talus e calcâneo. 
 
24 - A pelve consiste nos seguintes ossos: 
a) 2 ossos do quadril, sacro e cóccix. 
b) Ílio, ísquio e púbis. 
c) Sacro e cóccix. 
d) Só os 2 ossos do quadril. 
 
25 - Cifose é: 
a) Curvatura “corcunda” toráxica anormal. 
b) Curvatura lateral anormal ou exagerada da coluna vertebral. 
c) Curvatura lateral em forma de S acentuada da coluna. 
d) Curvatura lombar exagerada. 
 
26 - São costelas verdadeiras: 
a) A 11ª e 12ª costela. 
b) Os 5 últimos pares de costelas. 
c) Os primeiros 7 pares de costelas. 
d) Somente as 2 primeiras costelas. 
 
27 - Os seios paranasais são divididos em: 
a) Maxilares, frontais, etmoidais e esfenoidais. 
b) Maxilares, frontais, laterais e etmoidais. 
c) Maxilares, frontais, nasais e esfenoidais. 
d) Nasais, maxilares, frontais e etmoidais. 
 
28 - A calvária (=calota craniana) é formada pelos ossos: 
a) Frontal, parietal D e E e occipital. 
b) Frontal, parietal D e E. 
c) Occipital, temporal D e E e frontal. 
d) Temporal D e E, esfenóide e etmóide. 
 
29 - O estômago se localiza entre: 
a) O esôfago e o intestino delgado. 
b) O esôfago e o intestino grosso. 
c) O gastro e o piloro. 
d) O óstio pilórico e o antro. 
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30 - A extremidade proximal do intestino grosso é: 
a) Apêndice. 
b) Ceco. 
c) Reto. 
d) Sigmóide. 
 
31 - A Tuba de Eustáquio é a passagem entre: 
a) Ouvido externo e interno. 
b) Ouvido externo e nasofaringe. 
c) Ouvido interno e médio. 
d) Ouvido médio e nasofaringe. 
 
32 - O ligamento cruzado anterior e posterior são estruturas do(a): 
a) Cintura escapular. 
b) Joelho. 
c) Mão. 
d) Punho. 
 
33 - O número de ossos da face são: 
a) 10. 
b) 12. 
c) 14. 
d) 16. 
 
34 - São ossos do antebraço: 
a) Rádio e ulna. 
b) Rádio e úmero. 
c) Rádio, ulna e processo estilóide. 
d) Úmero e ulna. 
 
35 - Assinale a alternativa correta: 
a) O esterno do adulto é um osso chato e longo. 
b) O fêmur se articula com a tíbia. 
c) O punho é proximal ao cotovelo. 
d) O sistema urinário é constituído de dois rins, duas uretras, uma bexiga e um ureter. 
 
36 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) As vértebras são ossos irregulares. 
b) O esterno é um osso chato. 
c) O termo “costela falsa” aplica-se aos 4 últimos pares de costelas. 
d) Os 7 ossos do tarso de cada tornozelo são todos curtos. 
 
37 - São consideradas reações leves ao meio de contraste numa urografia excretora, exceto: 
a) Cianose. 
b) Espirros. 
c) Naúseas e vômitos. 
d) Urticária. 
 
38 - O local mais frequente da localização de corpo estranho na árvore brônquica é:  
a) Língula. 
b) Lobo inferior direito. 
c) Lobo médio. 
d) Lobo superior esquerdo. 
 
39 - O tumor pulmonar que costuma apresentar calcificações é o:  
a) Carcinoma de células alveolares. 
b) Hamartoma. 
c) Leiomioma. 
d) Mesotelioma. 
 
40 - Aniridía é um sinal que acompanha frequentemente a seguinte patologia:  
a) Hamartoma renal. 
b) Pielonefrite xantogranulomatosa. 
c) Tumor de Ewing. 
d) Tumor de Wilms. 







