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Língua Portuguesa 

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, 
quanto ao emprego de X e CH: 

 
A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada. 
B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, 

enxerido. 
C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta. 
D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone. 
E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone. 
 

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuada, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa: 

 
A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, 

Balaústre. 
B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, 

Rotulo, Elétrico. 
C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, 

Egoísta. 
D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, 

Inúmero. 
E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 

Hidrelétrica, Número. 

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases 
abaixo como: 

 
1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no 

concurso. 
2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral. 
3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.  
4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil 

cabeças de gado. 
 

A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal 
B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo 
C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal 
D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal 
E) Nenhuma das respostas 
 

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando 
corretamente. 

 
_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com 
_____(AS,ÀS) crianças, voltaremos _____(AS, ÀS) 17 
horas e aguardaremos Fernanda _____(A, À) qualquer 
hora para o jantar. A refeição está pronta desde 
_____(AS, ÀS) duas horas. 

 
A) À, ÀS, AS, À, AS 
B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS 
C) A, AS, ÀS, A, ÀS 
D) À, AS, ÀS, A, AS 
E) A, AS, ÀS, A, AS 

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância nominal: 

 
1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de 

formatura. 
2) Custou muito caro a festa do meu aniversário. 
3) É bom ficar a sós com meus pensamentos. 
4) Maria entregou as correspondências em mão. 
5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\3\4\5 
C) 1\4\5 
D) 1\2\4\5 
E) 1\2\3\4\5 
 

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal: 

 
1) Mais de um professor participou das assembleias. 
2) Mais de um professor participaram das 

assembleias. 
3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho. 
4) Ana, José e Francisca festejou o São João na 

roça. 
5) Procura-se costureiras experientes. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\5 
C) 1\4 
D) 2\5 
E) 3\4\5 

 

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com 
conjunções: 

 
1) O jogador faz o gol e corre para o abraço. 
2) O professor é profundo conhecedor do tema, 

entretanto está afastado de suas funções. 
3) Fale agora, ou se cale para sempre. 
4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, 

portanto foi admitido hoje. 
5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se 

espera  na estação. 
 

A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, 
explicativa. 

C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, 
aditiva. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
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08. As orações subordinadas adverbiais podem ser 
classificadas como: 

 
A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas. 
B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas, finais, 
proporcionais. 

C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, 
condicionais, causais, consecutivas, finais. 

D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, 
conformativas, causais, consecutivas, finais. 

E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, 
condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, 
finais. 

 

09. Assinale a frase corretamente pontuada: 
 

A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser 
sócia. 

B) Nunca nunca esquecerei! 
C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim. 
D) Londres, 20, de junho, de 1980. 
E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas. 
 

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa 
Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de 
julho de 2013, no Rio de Janeiro. 
Com base neste trecho do discurso papal, o que o 
Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, 
recebemos hoje o futuro” ?   
A juventude é a janela pela qual o futuro entra no 
mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A 
nossa geração se demonstrará à altura da promessa 
contida em cada jovem quando souber abrir-lhe 
espaço; isso significa tutelar as condições materiais e 
imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer 
a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a 
vida; garantir-lhe segurança e educação para que se 
torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores 
duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, 
assegurar-lhe um horizonte transcendente que 
responda à sede de felicidade autentica, suscitando 
nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de 
um mundo que corresponda à medida da vida humana; 
despertar nele as melhores potencialidade para que 
seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do 
destino de todos.Com essas atitudes recebemos hoje o 
futuro. 
 
A) Recebemos hoje a tecnologia 
B) Recebemos hoje o desenvolvimento 
C) Recebemos hoje Jesus Cristo 
D) Recebemos hoje a juventude 
E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a 

sociedade 
 

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está 
correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. 

 
A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro 

ministro, João-ninguém. 
B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João-ninguém. 
D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João- ninguém. 
 

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto? 
 

A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos 
perguntar, quando estávamos numa estrada erma, 
o que fazíamos ali e eu pedi ajuda. 

B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. 
Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir 
ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil 
para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que 
não obedeçam? 

C) Estávamos numa estrada erma quando de repente 
ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o 
vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - 
pode nos ajudar? 

D) Todas as alternativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a 
resposta correta:    

 
Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta 
semana.  

 
A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta 

semana ? 
B) Então me foi perguntado se os médicos virão 

trabalhar esta semana. 
C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar 

esta semana. 
D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar 

esta semana. 
E) Então os médicos se perguntaram se virão 

trabalhar esta semana. 
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14. A Sociolinguística compreende  o fator regional das 
expressões na língua portuguesa. Indique o significado 
das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda: 

 
 
1) BAIXA DA ÉGUA

  
(  ) muita sorte (norte) 

2) ENSACAR (  ) engravidar alguém (nor-
deste) 

3) FEZ MAL (  ) Cemitério (sul) 
4) ÉGUA DE LAR-

GURA 
(  ) lugar muito longe (nor-

deste) 
5) CAMPO SANTO

  
(  ) colocar a blusa dentro da 

calça(nordeste) 
 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 4, 3, 5, 1, 2 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 5, 1, 3, 2, 4 
E) 4, 5, 3, 2, 1 

 

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas 
utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada 
caracteriza-se por: 

 
A) Representar um estágio posterior a língua. 
B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é 

reconhecida pelo tom da voz do falante. 
C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons 

diversos. 
D) Ser espontânea, compreender a comunicação 

linguística, incluir mímicas e fisionomias e é 
acompanhada pelo tom de voz do falante. 

E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta 
com fisionomia e voz do falante. 
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Conhecimentos Específicos 
 

16. A leucemia mas freqüente em criança é: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Leucemia Mielocítica crônica. 
B) Leucemia Mielocítica aguda. 
C) Leucemia de células gigantes. 
D) Leucemia linfocítica crônica. 
E) Leucemia linfoblástica aguda. 

 

17. A maior parte das infecções respiratórias agudas na 
infância é causada por: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Vírus 
B) Pneumococos 
C) Streptococus 
D) Hemófilos 
E) Staphilococcus 

 

18. Anemia Megaloblástica é causada pela deficiência: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Vitamina D 
B) Vitamina B12 
C) Vitamina C 
D) Vitamina B6 
E) Vitamina A 

 

19. Qual dos itens corresponde a um sinal de boa pega-
posição com relação ao aleitamento materno: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Pescoço estendido para frente. 
B) Lábio inferior voltado para frente. 
C) Lábio inferior voltado para fora. 
D) Só cabeça e o pescoço recebem sustentação 
E) A aréola está mais visível abaixo da pega. 

 

20. É contra indicação ao aleitamento materno: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Alcoolismo 
B) Hipertireoidismo Materno 
C) Pré Maturidade 
D) Baixo peso ao nascer 
E) Mãe Anti-HIV positivo 

 
 
 
 
 

21. Qual a parasito intestinal que pode levar a síndrome de 
Loefler: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Amebíase 
B) Teníase (Taenia Sarginata) 
C) Ascaris Lumbricoides 
D) Giardíase 
E) Tricuríase 

 

22. Puérpera solicita mamadeira com fórmula para o seu 
RN, pois apresenta fissura mamilar com sangramento; 
você prescreveu: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Leite de vaca na mamadeira. 
B) Descanso da mama inflamada e oferta da outra 

mama. 
C) Pomada de clobesol e massagem para 

esvaziamento. 
D) Seio materno de outra puérpera. 
E) A amamentação está proibida nesta situação. 

 

23. A lavagem gástrica não deve ser realizada após a 
ingestão de: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Diazepam 
B) Aspirina 
C) Querosene 
D) Vitaminas 
E) Fenoterol 

 

24. A idade óssea é melhor avaliada pela radiografia de: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Do esterno 
B) Do Joelho 
C) Da boca 
D) Do punho 
E) Do Fêmur 

 

25. Sobre o refluxo gastro esofágico em criança podemos 
afirmar: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Engrossar o leite com fármacos previne o refluxo. 
B) O tratamento é apenas medicamentoso. 
C) Medidas posturais e mudança no estilo de vida 

fazem parte do tratamento. 
D) Os procinéticos são fármacos que não aumentam 

a motilidade do tubo digestivo. 
E) O tratamento cirúrgico é sempre indicado. 
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26. Sobre a mononucleose é incorreto afirmar: 
 

A) O agente causal mais freqüente é o 
citomegalovirus. 

B) Síndrome clinica caracterizada por mal estar, dor 
de cabeça, febre, dor de garganta e aumento dos 
gânglios. 

C) Acomete mas frequentemente nos adolescentes e 
adultos jovens. 

D) Infecção adquirida pelo contato da saliva 
contaminada pelo vírus com a mucosa da boca e 
garganta. 

E) Apelidada como a” doença do beijo”, o tratamento 
medicamentoso nem sempre se faz necessário. 

 

27. Dentre as doenças abaixo, a que apresenta a maior 
letalidade é: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Meningococcemia 
B) Raiva humana 
C) Difteria 
D) Tétano 
E) AIDS 
 

28. Sobre a bronquiolite é correto afirmar: 
 

 

A) É uma doença bacteriana. 
B)  O uso de corticóide e ATB são indicados 

precocemente. 
C) Evolução favorável na maioria das vezes. 
D) Acomete geralmente crianças acima de 2 anos de 

idade. 
E) A fisioterapia respiratória não faz parte do 

tratamento. 
 

29. Assinale a alternativa correta: 
 

 

A) O leite materno do começo da mamada engorda o 
bebê e o do final mata a cede 

B) O leite do final da mamada é rico em gordura. 
C) O leite não deve ser oferecido exclusivamente até 

6 meses de vida. 
D) Furosemida não inibe a lactação. 
E) O leite de vaca adicionado a outras substancias 

poderá substituir o leite materno em termos 
nutricionais. 

 

30. Sobre a crise convulsiva febril é correto afirmar: 
 

 

A) O prognostico é excelente. 
B) Ocorre geralmente entre 3 meses e 5 anos de 

idade. 
C) A história familiar de convulsão febril é comum. 
D) O eletro encefalograma não contribui com 

informação prognóstica. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

31. A primeira manifestação da puberdade no sexo 
feminino é: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
 

A) Pelos axilares 
B) Pelos pubianos 
C) Acne 
D) Ciclo menstrual regular 
E) Aparecimento do broto mamário 

 

32. Lactente com 5 meses de vida apresenta história de 
irritabilidade,recusa alimentar, crescimento ponderal 
deficiente e pneumonia de repetição é sugestivo de: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
 

A) Hérnia diafragmática 
B) Abscesso Retroesofagiano 
C) Refluxo gastroesofágico 
D) Atresia de vias biliares 
E) Displasia bronco pulmonar 

 

33. Assinale alternativa correta: 
 

 

A) Tetralogia de Fallot não é a cardiopatia mais 
comum na criança 

B) A ICC na criança é comum cursar com: cansaço 
aos esforços e esplenomegalia  

C) Na suspeita de febre reumática o primeiro passo é 
fazer pulsoterapia. 

D) Prolapso de Hímen não pode ser considerado 
fisiológico em RN. 

E) Escherichia Coli não é o agente etiológico, mas 
comum na cistite aguda de criança. 

 

34. É correto afirmar: 
 

A) Síndrome de Reye está relacionada ao uso de 
AAS. 

B)  Parasitose não é causa comum de dor abdominal 
recorrente em criança. 

C) A tetraciclina é utilizada para profilaxia de doenças 
reumáticas em crianças alérgicas a penicilina. 

D) A SIDA é considerada a causa mais comum de 
óbito em criança universalmente. 

E) Parto cesariano está associado ao sucesso de 
aleitamento materno. 
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35. Assinale alternativa incorreta: 
 

A) Vírus não é a etiologia mais comum de infecções 
urinarias na criança. 

B) Hipotireoidismo é causa freqüente de baixa 
estatura. 

C) Fistula traqueosofagica distal pode ser encontrada 
em atresias de esôfago 

D) HbsAg positivo indica risco de infecção da hepatite 
B. 

E) A presença de alterações do estado de 
consciência não é contra indicação para  terapia 
de reidratação oral. 

 

36. A droga indicada para o tratamento inicial da otite 
média aguda que ocorre em lactente é: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Eritromicina 
B) Amoxacilina 
C) Cefalexina 
D) Penicilina 
E) Oxacilina 

 

37. Uma mãe profissional de saúde liga para o disque 
doutor e informa ao médico que se encontra na linha a 
seguinte informação: Meu filho tem 13 meses de vida 
está apresentando exantema precedido de febre há 
três dias. O diagnostico mais provável será? 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Escarlatina 
B) Sarampo 
C) Eritema Tóxico 
D) Exantema súbito 
E) Eritema infeccioso 

 

38. Sobre o teste do pezinho é correto afirmar: 
 

A) Deve ser realizado imediatamente após o 
nascimento. 

B) Pode identificar patologias como: Fenilcetonuria, 
Fibrose cística, hipotitreoidismo e doença de 
Chagas congênita. 

C) Não é gratuito na maioria dos estabelecimentos de 
saúde. 

D) Só poderá ser realizado em maternidade. 
E) Após a alta hospitalar o RN não poderá mias 

realizá-lo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Dentre as colocações abaixo assinale a correta: 
 

A) Manchas de koplik são características de varicela. 
B) Brometo de ipatropio, corticóide e beta-agonista 

não são eficientes para tratamento de asma 
brônquica. 

C)  Massa abdominal palpável é uma manifestação 
clinica freqüente na criança com tumor de Wilms. 

D) A pseudoparalisia de Parrot está associada à 
poliomielite. 

E) Ferver o bico da mamadeira dos lactentes é o 
método preventivo mas adequado no combate a 
cáries. 

 

40. Fenilcetonuria (PKU) é causada pela deficiência de: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Hemocisteína 
B) Adenosilmetionina 
C) Hidroxiprolina Oxidase 
D) Fenilalanina Hidroxilase 
E) Cetoglutarato Desidrogenase 




