NÍVEL SUPERIOR – MÉDICO CLÍNICO GERAL

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder à questão 1.
Menino engole tesoura, mas passa bem
Acidente aconteceu com adolescente da Inglaterra
Curtis Francis, um garoto inglês de 12 anos que sofre de um distúrbio que afeta sua noção de perigo,
aproveitou o momento em que a mãe não estava olhando para engolir uma pequena tesoura usada para cortar
unhas.
Disponível em: www.revistagalileu.globo.com.br

1.

Leia, abaixo, as proposições sobre o texto:

I. O uso do conectivo mas no título da notícia é utilizado para deixar claro para o leitor que, apesar do perigo, o
acidente não foi fatal.
II. No período: “Faça sua parte: dirija com responsabilidade”, se os dois pontos fossem substituídos por mas, não
alteraria o sentido do enunciado.
III. No período: “Faça sua parte: dirija com responsabilidade”, independentemente do uso de conectivo, há entre
os dois enunciados uma relação semântica de adição.
Após analisar as proposições acima, marque, abaixo, a alternativa que apresenta as assertivas corretas.
a) III;
b) I, II e III;
c) I e III;
d) II e III;
e) I.
Leia o anúncio publicitário a seguir para responder às questões 2 e 3.

2.

Marque, abaixo, a alternativa INCORRETA sobre o anúncio acima.
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a)

b)

c)
d)

e)

3.

a)
b)

c)
d)
e)

4.

I.
II.
III.
IV.

No canto inferior, à direita do anúncio, temos o
texto: “MissMasy, porque santinhas eram nossas
avós”. No contexto da publicidade, o enunciado
prima por uma linguagem ideológica implícita, em
que está interiorizada a intencionalidade autoral.
No enunciado: “Lembra da Chapeuzinho?” Ela
cresceu, lobo mau...”, há um recado implícito para
o leitor.
O anúncio faz uma intertextualidade com uma
estorinha infantil.
O anúncio trabalha com a linguagem verbal e a
não verbal. Essa mistura de linguagens prejudica a
intenção comunicativa do anunciante, pois há
uma discordância entre o texto verbal e o não
verbal.
O texto verbal deixa implícito que as moças de
hoje não são tão inocentes quanto às de
antigamente.
Em relação às funções da linguagem, pode-se
afirmar que é PREDOMINANTE, no anúncio, a
função:
referencial, pois a intenção é informar sobre uma
historinha infantil em que o personagem cresceu.
conativa ou apelativa, porque põe em destaque o
destinatário, estimulando-o, por meio da
mensagem, a consumir o produto.
expressiva, porque está centrada na opinião do
locutor
fática, pois o objetivo é chamar a atenção do
interlocutor.
poética, tendo em vista que faz alusão ao uso de
uma linguagem figurada.
Nos enunciados a seguir, os acentos indicativos de
crase foram retirados propositalmente em função
da questão. Leia-os:
Comprei a casa dos meus sonhos.
Visitei a escola do meu filho e encontrei vários
problemas de infraestrutura
A proporção que se aproximava o dia da entrega
do prêmio, mais ansiosos ficavam os atores.
Sua objeção a contratação do novo funcionário
restringia-se as exigências salariais do candidato.

Após ler os enunciados acima, podemos deduzir que:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as sentenças III e IV têm acento indicativo
de crase;
As sentenças III e IV não têm acento indicativo de
crase;
Todas as sentenças têm acento indicativo de
crase;
Apenas as sentenças I e IV têm acento indicativo
de crase;
Nenhuma das sentenças tem acento indicativo de
crase.

Leia a piada a seguir para responder às questões 5 e
6.
“A gente percebe que está ficando muito tempo em
frente ao computador quando uma mosca pousa no
monitor e a gente tenta matá-la com o a setinha do
mouse.”
www.piadasnet.com

5.

a)
b)
c)
d)
e)
6.

O humor de uma piada pode ser criado por vários
recursos. Qual dos recursos abaixo é responsável
por tornar a piada acima engraçada?
Ironia;
Desprezo;
Falta de lógica;
Engano.
Exagero;
Sobre o emprego dos pronomes no texto, marque
V ou F, conforme sejam Verdadeiras ou Falsas as
proposições.

( ) O pronome a gente tem como referente o ouvinte
( ) O pronome pessoal oblíquo que aparece no texto
refere-se à setinha.
( ) Se substituíssemos a gente por nós, torna o texto
ficaria mais formal.
( ) Se substituíssemos a gente por nós os verbos
precisariam ser flexionados.
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Após análise das afirmativas, conclui-se que a
sequência correta é:
a) V, V, F, F;
b) V, F, V, F;
c) V, F, V, V;
d) F, F, V, V;
e) V, V, V, V.
7.

a)
b)
c)
d)
e)

Para regular a concordância dos verbos, a norma
padrão estabelece certos paradigmas que devem
ser mantidos nos usos formais da língua. Com base
nesse princípio, analise a adequação das formas
verbais usadas a seguir aos referidos paradigmas e
assinale a alternativa INCORRETA.
A bibliotecária reclamou, pois havia duas semanas
que o livro estava emprestado à aluna.
Faz mais de quinhentos anos que os portugueses
chegaram ao Brasil.
Aviões comerciais não tripulados podem ser
resposta britânica à concorrência.
Nesses casos, dependem-se de verbas mais
generosas.
Economistas, administradores, intelectuais e o
povo propõem uma alternativa para a crise pela
qual o Brasil passa.

não letrados, o autor evidencia que a variante dos
falantes letrados é superior a dos não letrados.
III. O texto mostra que, mesmo fazendo uso da
linguagem popular, as pessoas dominam saberes
essenciais à sobrevivência.
IV. Ao explorar a emotividade da linguagem, o autor
faz referência às variantes linguísticas de natureza
sociocultural, pois revela o conflito social entre as
variantes de uma mesma língua.
Analise as proposições acima, e marque, abaixo, a
alternativa que apresenta, apenas, a (s) correta(s).
a) I;
b) II e IV;
c) I, III e IV;
d) I, II e III;
e) III.

Leia o texto para responder às questões 9 e 10.

O aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz
estudo. O aumento de dióxido de carbono na
atmosfera, resultante do uso de combustíveis
fósseis e das queimadas, pode ter consequências
calamitosas para o clima mundial, mas também
para afetar diretamente o crescimento das
plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na
Suíça, mostraram que, embora o dióxido de
carbono seja essencial para o crescimento dos
vegetais, quantidades excessivas desse gás
prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos
incalculáveis na agricultura de vários países.

Leia o poema a seguir para responder à questão 8.
Vício na fala
Para dizerem milho dizem mio
Para melhor dizem mió
Para pior pió
Para telha dizem teia
Para telhado dizem teiado
E vão fazendo telhados.
(Oswaldo de Andrade)

8.

Leia as proposições sobre o poema acima:
I. Ao constatar duas variantes de uma mesma
palavra, uma de prestígio e outra típica de falantes
não letrados, o autor evidencia que as duas
variantes se equivalem e têm igual legitimidade.
II. Ao contrastar duas variantes de uma mesma
palavra, uma de prestígio e outra típica de falantes

O Estado de São Paulo, set. 2009, p. 32

9.

a)

b)

O texto possui elementos coesivos que promovem
sua manutenção temática. A partir dessa
perspectiva, conclui-se que:
as expressões: "consequências calamitosas" e
"efeitos incalculáveis" reforçam a ideia que
perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa;
a palavra “mas” (“mas também para afetar
diretamente o crescimento das plantas”)
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c)

d)

e)

contradiz a afirmação inicial do texto, expressando
uma relação semântica de concessão;
a palavra "embora", (“embora o dióxido de
carbono seja essencial para o crescimento...”)
introduz uma explicação que não encontra
complemento no restante do texto;
o uso da palavra "cientistas" (“Cientistas da
Universidade de Basel, na Suíça”) é desnecessário
para dar credibilidade ao texto, uma vez que se
fala em "estudo" no título do texto;
a palavra "gás" (...“excessivas desse gás
prejudicam a...”) não tem referente explícito no
texto.

10. Leia este trecho do texto:
“O aumento de dióxido de carbono na atmosfera,
resultante do uso de combustíveis fósseis e das
queimadas, pode ter consequências calamitosas
para o clima mundial, mas também para afetar
diretamente o crescimento das plantas. Cientistas
da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram
que, embora o dióxido de carbono seja essencial
para o crescimento dos vegetais...”
As palavras destacadas no trecho acima podem ser
substituídas, respectivamente, por:
a) terríveis, dispensável;
b) terríveis, indispensável;
c) indispensáveis, desnecessárias;
d) desnecessárias, indispensável;
e) importantes, terríveis.
11. Leia o texto a seguir:
Não somente os adultos modificaram seus hábitos
de consumo, mas também a grande maioria das
crianças brasileiras que hoje preferem comprar
roupas e brinquedos. Esse fato revela que todo
brasileiro, independente de sua faixa etária, já
sentiu na pele que comprar até pode ser
necessário, mas ser criterioso na hora da compra
é fundamental.
Folha de S. Paulo, 20/05/2010)

Os termos destacados podem ser, respectivamente,
substituídos por:
a) contudo/porém;
b) quando/já;
c) uma vez que/como;
d) como/todavia;
e) caso/entretanto.
12. Leia os enunciados a seguir, observando as figuras
de linguagem neles existentes.
I. Meus pensamentos são uma nau sem rumo.
II. Mário, sua prova não está muito boa, não
corresponde ao que eu esperava de você.
III. Enquanto uns se divertem, outros trabalham.
IV. “Queria querer gritar setecentas mil vezes Como
são lindos, como são lindos os burgueses”
(Camões)
Após lermos os enunciados acima, encontramos,
respectivamente, as seguintes figuras de linguagem
abaixo:
a) Antítese, hipérbole, metáfora, eufemismo;
b) Metáfora, eufemismo, gradação, sinestesia;
c) Metáfora, eufemismo, antítese, hipérbole;
d) Metonímia, hipérbole, eufemismo, antítese;
e) Antítese, metáfora, hipérbole, gradação.
13. Sobre a pontuação dos enunciados a seguir, leia as
explicações entre parênteses.
I. Deu-me livros, revistas de arte, discos antigos e
Cds. (As vírgulas foram usadas para separar
termos que exercem a mesma função sintática)
II. Entregar-lhe os documentos foi, sem dúvida, um
erro. (As vírgulas foram usadas para isolar um
aposto)
III. Você ouviu, Maria, que notícia estranha? (As
vírgulas foram usadas para isolar um adjunto
adverbial deslocado)
IV. “Não sei viver sem pescar. O mar é a minha vida,
pois me dá a melhor comida: o peixe”, falou o
pescador ao seu filho. (As aspas foram usadas para
delimitar a fala do personagem)
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V. O bombeiro abriu a porta, bruscamente,
exclamando: o extintor está vazio, a porta
quebrada, a mangueira furada e a água é pouca.
(Os dois pontos foram usados para indicar uma
enumeração)
Analise as proposições e marque, abaixo, a
alternativa que apresenta, apenas, a (s) correta(s).
a) III;
b) I e V;
c) I e IV;
d) I, IV e V;
e) IV.
14. Marque a alternativa em que a regência dos
verbos destacados está em DESACORDO com as
regras da norma culta da língua portuguesa.
a)
b)
c)
d)
e)

Esqueci-me de algumas lembranças da minha
infância.
Os atletas aspiravam o ar das montanhas.
O juiz não perdoou ao réu.
O policial visou ao alvo e atirou.
O filme que assisti é muito bom.

15. Leia o enunciado a seguir:
CUIDADO. O BRASIL ESTÁ DE OLHO NOS TURISTAS
QUE VÊM AO PAÍS PARA EXPLORAR SEXUALMENTE
OS MENORES.
Marque V ou F, conforme sejam verdadeiras ou
falsas as proposições sobre o enunciado.
( ) Cuidado é uma palavra que indica advertência.
( ) No enunciado temos uma metonímia.
( ) A expressão está de olho faz parte da variedade
formal da língua.
( ) A expressão está de olho significa “está
observando”.
Após análise dos enunciados, conclui-se que a
sequência correta é:
a) V, V, F, V;
b) F, V, F, V;
c) V, V, F, F;

d)
e)

F, F, F, V;
V, V, V, F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Paciente do sexo masculino, 42 anos, com crises
de
intensa
dor
periorbital
unilateral,
acompanhada de lacrimejamento e rinorréia
ipsilateral. As crises haviam iniciado há 1 semana,
duravam cerca de 30 minutos e surgiam,
sobretudo, à noite. A tomografia de crânio foi
normal. A principal hipótese diagnóstica é:
a) arterite de células gigantes;
b) hemorragia subaracnóide;
c) hemicrania paroxística;
d) cefaleia em salvas;
e) cefaleia tensional.
17. Mulher de 36 anos é examinada por seu médico
por apresentar dor nas mãos, punhos e joelhos.
Recebe o diagnóstico de Artrite Reumatóide. Qual
dos tratamentos a seguir reduzirá a inflamação
articular e reduzirá a progressão da doença?
a) AINH;
b) Aspiração articular;
c) Metotrexato;
d) Corticosteroides sistêmicos;
e) Sinovectomia.
18. Diversas medicações são aprovadas para o
tratamento da obesidade. Dentre elas, a única que
não atua no sistema nervoso central é:
a) Sibutramina;
b) Orlistate;
c) Bupropiona;
d) Dietilpropiona;
e) Manzidol.
19. Mulher de 28 anos, apresenta úlcera indolor na
vulva há 2 semanas é atendida na unidade Básica
de Saúde. Não havia história de lesões vesiculosas
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a)
b)
c)
d)
e)

prévias. Qual das condutas médicas abaixo deve
ser tomada?
Tratamento empírico com doxiciclina;
Tratamento empírico com azitromicina e
penicilina benzatina;
VDRL e Bacterioscopia com coloração de Gram;
Microscopia de campo escuro;
Biópsia para possível câncer vulvar.

20. Mulher de 72 anos procura clínico com queixa de
desânimo e fraqueza há 2 meses, associados a
perda de peso e falta de apetite. Ao exame,
apresentava bom estado geral, eupnéica, mucosas
descoradas, hidratada. A ausculta pulmonar e
cardíaca eram normais, com PA: 124 x 58 mmHg e
Pulso:88 bpm. O abdome era flácido, indolor sem
massas palpáveis. Trazia um hemograma que
mostrava:
Hb:7,6 g/dl HT: 22% VCM:64 HCM:21, Leuco:8200
(diferencial normal) e Plaquetas: 200.000.
Levando-se em consideração a principal hipótese
diagnóstica para anemia da paciente, qual das
condutas abaixo é a mais adequada?
a) Dosagem sérica de vitamina B12 e Ácido fólico;
b) Colonoscopia, ferro sérico, capacidade total de
ligação do ferro e ferritina;
c) Ferro sérico, ferritina e mielograma;
d) VSH, Proteína C Reativa, ferritina e parasitológico
de fezes;
e) DHL, reticulócitos, haptoglobina, sumário de urina
e teste de Coombs.
21. Qual das seguintes condições tem MENOR
probabilidade de causar acidose metabólica com
anion gap aumentado?
a) Cetoacidose diabética;
b) Acidose láctica;
c) Diarreia;
d) Cetoacidose alcoólica;
e) Intoxicação por salicilatos.
22. Sobre o diagnóstico e a utilização de exames
complementares num quadro de suspeita de

a)

b)

c)

d)

e)

pneumonia adquirida na comunidade, assinale,
abaixo, a assertiva correta.
A gasometria arterial deve ser realizada
rotineiramente,
independentemente,
da
saturação de O2 do paciente.
A tomografia computadorizada de tórax deve ser
realizada quando houver dúvidas sobre a presença
de infiltrado pneumônico, para a detecção de
complicações e na suspeita de neoplasia.
O exame do escarro constitui a pedra angular do
diagnóstico etiológico da pneumonia devendo ser
sempre solicitado.
A solicitação de hemocultura é crucial no manejo
de paciente com suspeita de pneumonia, não se
devendo iniciar a antibioticoterapia antes da
coleta de três amostras de sangue para cultura.
A resolução do infiltrado na radiografia de tórax
guarda estreita relação com a melhora clínica do
paciente com pneumonia, constituindo um
critério da finalização do esquema antibiótico.

23. No
tratamento
do
infarto
com
supradesnivelamento do segmento ST, são todas
medidas indicadas (classe I), exceto:
a) Oxigenoterapia de rotina em pacientes com
congestão pulmonar e/ou saturação de oxigênio <
94%;
b) AAS (162 a 300 mg em dose de ataque, com dose
de manutenção de 81 a 100 mg ao dia),
independentemente da terapia de reperfusão;
c) Enoxaparina 30 mg endovenoso em bolus, seguida
de 1 mg/kg subcutâneo a cada 12 horas durante 8
dias ou até a alta hospitalar em pacientes com
menos de 75 anos;
d) Nitratos por via endovenosa por até 48 horas e
após por via oral para dor de origem isquêmica,
hipertensão arterial ou congestão pulmonar;
e) Betabloqueador endovenoso de rotina em todos
os pacientes.
24. Chega ao seu consultório um paciente de 55 anos
de idade, tabagista, com dor precordial típica
sempre desencadeada aos esforços e aliviada com
repouso. Realizado teste ergométrico que foi
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a)
b)
c)
d)
e)

positive para isquemia e, posteriormente,
cateterismo cardíaco, sendo demonstrada lesão
de 50% na artéria coronariana direita sem
indicação de angioplastia. Qual das condutas
abaixo apresenta impacto na mortalidade desse
paciente a longo prazo, comprovado por vários
estudos com grande número de pacientes?
Uso diário de bloqueadores dos canais de cálcio;
Uso regular de nitratos de longa duração;
Uso da ivabradina, um inibidor específico da
corrente If do nó sinusal;
Uso regular de betabloqueadores adrenérgicos;
Uso contínuo de trimetazidina.

25. Além da terapia dietética, as dislipidemias são
tratamento
com
várias
estratégias
medicamentosas diferentes. Assinale, abaixo, a
única assertiva correta sobre o tratamento
farmacológico das dislipidemias.
a) A miopatia é o efeito colateral mais comum das
estatinas e apresenta uma incidência diretamente
relacionada com a dose utilizada.
b) A genfibrozila foi testada, em monoterapia, em
estudos de prevenção primária secundária e em
ambos promoveu redução dos eventos
cardiovasculares.
c) As resinas, ou sequestradores de ácidos biliares,
são bem tolerados e já foi demonstrada com seu
uso a redução do risco cardiovascular em
pacientes infartados.
d) A ezetimiba atua diretamente no fígado reduzindo
a síntese de colesterol.
e) Os ácidos graxos ômega 3 são uma boa opção para
o tratamento das dislipidemias, com impacto na
redução de LDL.
26. Algumas classes de antihipertensivos formam a
primeira linha de escolha no manejo dos pacientes
hipertensos. No entanto, alguns cenários clínicos
apresentam
escolhas
específicas
de
medicamentos por benefícios adicionais. Qual das
alternativas abaixo apresenta uma combinação
ideal entre cenário clínico e antihipertensivo?

a)
b)
c)
d)
e)

Afrodescendentes e inibidores da enzima de
conversão da angiotensina;
Idosos e betabloqueadores;
Hiperplasia
prostática
benigna
e
alfabloqueadores;
Gestante e bloqueador do receptor da
angiotensina II;
Diabético com proteinúria e diuréticos tiazídicos

27. A hipertensão secundária deve ser suspeitada e
investigada em determinadas circunstâncias por
ser uma causa potencialmente curável de
hipertensão. Qual dos cenários abaixo é o mais
sugestivo de hiperaldosteronismo primário?
a) Relato de ronco, sonolência diurna e presença de
síndrome metabólica;
b) Hipertensão resistente ao tratamento com
hipocalemia espontânea associada;
c) Insuficiência renal e proteinúria ou hematúria;
d) Presença de sopro sistólico/diastólico abdominal
ou alteração de função renal por medicamentos
que bloqueiam o sistema renina-angiotensina;
e) Presença de pulsos em femorais reduzidos ou
retardados.
28. Homem de 55 anos de idade, assintomático com
níveis muito elevados de ferritina sérica deve ser
investigado para:
a) Hemocromatose;
b) Doença de Wilson;
c) Porfiria intermitente aguda;
d) Anemia hemolítica;
e) Amiloidose sistêmica;
29. No que diz respeito ao diagnóstico de
tromboembolismo pulmonar (TEP), assinale a
alternativa correta.
a) O ECG encontra-se dentro da normalidade na
maioria dos casos.
b) A gasometria, geralmente, mostra hipoxemia,
hipocapnia e acidose respiratória.
c) Níveis plasmáticos do D-dímero abaixo de 500
ng/ml tornam o diagnóstico de TEP bastante
improvável.
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d)
e)

Uma tomografia computadorizada helicoidal
normal exclui o diagnóstico de TEP
A ressonância magnética é, atualmente,
considerada como padrão-ouro para o diagnóstico
de TEP, por ser menos invasiva que a arteriografia
pulmonar, com a mesma sensibilidade e
especificidade.

30. Adolescente de 15 anos procura o PSF e pede para
conversar em sigilo com o médico. Relata que irá
iniciar sua atividade sexual e pede que lhe seja
prescrito anticoncepcional. Não deseja, por
hipótese nenhuma, que os pais saibam o conteúdo
da consulta. A jovem parece perfeitamente capaz
e bastante consciente do seu pedido. O médico
prescreve o anticoncepcional, mas chama os pais
e relata todo o teor da consulta, sem o
consentimento da paciente. Tendo em vista isso,
qual princípio da ética médica foi desrespeitado?
a) Autoridade;
b) Autonomia;
c) Não maleficência;
d) Justiça;
e) Beneficência.

RACIOCÍNIO LÓGICO

No dia 27 de Setembro, se celebra no Brasil
“o Dia da MPB”. A sigla “MPB” está associada a
“Música Popular Brasileira”, gênero musical que
nasceu no país ao final da década de 1960, quando
a Bossa Nova, enquanto movimento musical,
começava a esmaecer. A MPB é, hoje, um gênero
musical ainda em expansão, com expressões de
artistas, tais quais: Jorge Vercillo, Paulinho Moska,
Maria Bethânia, Elba Ramalho, Adriana
Calcanhoto, Chico César, Lenine, Nando Reis,
entre outros. Desde o início, a MPB foi marcada
por temas da cultura brasileira, bastante
influenciada pela mistura de ritmos, como: soul,
samba, rock, reggae, ofertando um berço para
novos estilos tipo samba-rock, pop, entre outros.

No dia 27 de Setembro, vale comemorarmos a rica
cultura e expressão que muitas de nossas músicas
podem ofertar.
31. Peninha (Aroldo Alves Sobrinho) compôs um hit
intitulado “Sonhos”, no qual expressa: “Tudo era
apenas / Uma brincadeira / E foi crescendo /
Crescendo, me absorvendo / E de repente eu me
vi assim / Completamente seu / [...]”.
Uma sequência lógica equivalente a “Se de
repente eu me vi assim, então sou completamente
seu” é:
a) de repente eu me vi assim ou sou completamente
seu;
b) de repente eu me vi assim e sou completamente
seu;
c) se não sou completamente seu, então de repente
eu não me vi assim;
d) se sou completamente seu, então de repente eu
me vi assim;
e) se de repente eu não me vi assim, então não sou
completamente seu.
32. Roberto Carlos foi uma forte expressão do rock no
Brasil, embora tenha iniciado sua carreira sob
forte influência da Bossa Nova. Muitos de seus
sucessos foram escritos em parceria com o amigo
Erasmo Carlos. Para a “Billboard Brasil”, Roberto
Carlos é o artista solo que tem mais álbuns
vendidos na história da música popular brasileira.
A negação de “Se detalhes tão pequenos de
nós dois são coisas muito grandes para esquecer,
Então a toda hora vão estar presentes” é:
a) detalhes tão pequenos de nós dois são coisas
muito grandes para esquecer ou a toda hora vão
estar presentes.
b) detalhes tão pequenos de nós dois são coisas
muito grandes para esquecer ou a toda hora não
vão estar presentes.
c) detalhes tão pequenos de nós dois não são coisas
muito grandes para esquecer e a toda hora não
vão estar presentes.
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d)

e)

detalhes tão pequenos de nós dois são coisas
muito grandes para esquecer e a toda hora não
vão estar presentes.
detalhes tão pequenos de nós dois não são coisas
muito grandes para esquecer e a toda hora vão
estar presentes.

33. Fábio Júnior (Fábio Corrêa Ayrosa Galvão), em
1978 cantou sua composição "Pai", no seriado
"Ciranda Cirandinha", que mais tarde tornou-se a
música escolhida por Janete Clair na abertura de
uma trama intitulada "Pai Herói". Em sua
composição, ele expressa: “[...] / Pai / Eu cresci e
não houve outro jeito [...]”.
Negar a proposição “Eu cresci e não houve
outro jeito” é:
a) é falso que houve outro jeito e eu cresci;
b) não houve outro jeito e eu não cresci;
c) houve outro jeito ou eu não cresci;
d) não houve outro jeito ou eu não cresci;
e) houve outro jeito e eu não cresci.
34. Renato Russo (Renato Manfredini Júnior) foi
compositor/cantor que ficou renomado ao atuar
como fundador e vocalista da banda “Legião
Urbana”. Em sua canção “Algumas coisas”, o
compositor expressa “Algumas coisas não
parecem no lugar / Está sempre escuro quando eu
acordo / [...]”.
Se não é verdade que “Algumas coisas não
parecem no lugar”, então, é verdade que:
a) todas as coisas parecem no lugar;
b) nenhuma coisa parece no lugar;
c) nem todas as coisas parecem no lugar;
d) nada que parece estar no lugar são algumas
coisas;
e) tudo que parece estar no lugar são algumas coisas.
35. Em uma programação de shows, irá se apresentar
os artistas Ricky Vallen; Adair Cardoso e André
Leonno,
que
irão
homenagear
outros
compositores cantando sucessos como: “Tocando
em frente”; “Você não me ensinou a te esquecer”
e “Como nossos pais”. Cada artista que irá

homenagear cantará uma canção, que não deve
ser repetida pelos demais. Os dias de suas
homenagens cairão em uma sexta-feira, sábado e
domingo. Sabe-se que:
1) Adair Cardoso cantará em uma sexta-feira;
2) o artista que se apresentará domingo irá cantar
“Tocando em Frente”;
3) André Leonno não cantará “Você não me ensinou
a te esquecer”.
Com base no enunciado apresentado, julgue
verdadeiro ou falso as proposições que seguem:
I. Se Ricky Vallen Cantar “Como nossos pais”, então,
André Leonno não cantará sábado.
II. Das informações supracitadas, é possível inferir
que Adair Cardoso cantará “Tocando em Frente”.
III. As informações apresentadas na situação em
apreço e o fato de Ricky Vallen cantar “Como
nossos pais” não são suficientes para se identificar
o dia da semana e a música que cada uma deles irá
cantar.
A sequência correta, conforme a análise feita para as
proposições I, II e III, respectivamente, são:
a) falso, falso, falso;
b) verdade, falso, falso;
c) verdade, verdade, falso;
d) verdade, falso, verdade;
e) verdade, verdade, verdade.
A diminuição da maioridade penal vem
gerando debates e reflexões a atual demanda
brasileira, visto o impacto que o tema está
promovendo midiaticamente e em cenários
legislativos e judiciais. Dessa forma, múltiplas
meditações suscitam, a sua lógica, ora refutações,
ora apoio, a possibilidade da diminuição da idade,
na qual, um menor infrator responderia por seus
atos, como um adulto. A criminalidade vem
aumentando e o sentimento de impunidade, ou
de leis que não funcionam, começa a
redimensionar a noção brasileira sobre a
necessidade de se fazer algo, embora se constate,
de modo geral, que o Estado não tem estrutura

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ- PB 001/2015

9

NÍVEL SUPERIOR – MÉDICO CLÍNICO GERAL

para poder acatar a decisão de diminuição na faixa
etária no ponto em questão, no que se refere a
acolher e (re)socializar os infratores, a sociedade.
36. Analise as premissas da seguinte argumentação
hipotética, após isso, acompanhe as hipóteses I, II
e III que seguem.
1) Se “Zoinho (15)” é inocente, então “Dentinho
(17)” ou “Fabão (25)” é culpado.
2) Se “Dentinho (17)” é culpado, então “Fabão (25)”
é inocente.
3) Se “Fabão (25)” é culpado, então, no depoimento
de “Pezão (28)” e no de “Nininha (17)”, todas as
afirmações de “Pezão (28)” eram verdadeiras e
todas as afirmações de “Nininha (17)” eram falsas.

a)
b)
c)
d)

Hipóteses:
I. Se “Nininha (17)”, em seu depoimento, disse que
“Zoinho (15)” é inocente, e se “Zoinho (15)” for de
fato inocente, então, é correto afirmar que “Fabão
(25)” é culpado.
II. Considerando as proposições p: “Zoinho (15)” é
inocente; q: “Dentinho (17)” é culpado; r: “Fabão
(25)” é culpado; s: “Pezão (28)” falou a verdade no
depoimento; e t: “Nininha (17)” falou a verdade no
depoimento, é correto concluir que: p → q ˅ s ˅ t
III. Se “Fabão (25)” é culpado, é correto inferir que
“Dentinho (17)” é inocente.

a)
b)
c)
d)
e)

Com referência a essas premissas, podemos
deduzir que a sequência I, II e III, respectivamente,
apresenta valor lógico verdadeiro ou falso, na
seguinte ordem:
verdade, verdade, verdade;
falso, falso, verdade;
falso, verdade, falso;
verdade, falso, verdade;
falso, verdade, verdade.

37. A disputa por poder paralelo, em zonas de
periculosidade nos morros e favelas, costuma,
entre confrontos com a polícia, e próprias rixas de
gangs e grupos rivais, deixar muitas vítimas, em

e)

algumas comunidades brasileiras. Em um cenário
destes, três vítimas se destacaram: “Anjinho (6)”;
“Dentinho (17)” e “Fabão (25)”. Seus ferimentos
foram provindos de situações diferentes. Um foi
atingido por Arma de Fogo, outro por Arma Branca
e outro sofreu Espancamento. O estado de saúde
dos envolvidos também diverge, pois um deles
veio a falecer, outro se encontra hospitalizado e
outro passa bem. Pautado nas premissas, assinale
a alternativa correta abaixo.
Quem está hospitalizado foi vítima de
espancamento e “Fabão (25)” faleceu.
Passa bem a vítima de arma de fogo e “Dentinho
(17)” está hospitalizado.
Faleceu a vítima de Arma de Fogo e “Fabão (25)”
passa bem.
Está hospitalizado a vítima de Arma de Fogo, e
“Dentinho (17)” faleceu.
Faleceu a vítima de espancamento e “Dentinho
(17)” passa bem.

38. Quatro menores, ao término de uma investigação,
foram algemados, e postos sentados ao redor de
uma mesa. Cada um foi detido, por flagrantes em
situações diferentes. “Zoinho (15)” distribuía
drogas. Os outros delitos foram: furto, roubo e
vandalismo. “Nininha (17)” está sentada à direita
de “Zoinho (15)”. “Dentinho (17)” sentou-se à
direita de quem praticava furto. Por sua vez,
“Perninha (16)”, que não praticava roubo,
encontra-se à frente de “Nininha (17)”. Assim,
pode-se concluir corretamente que
a) “Nininha (17)” cometeu furto e “Perninha (16)”
fazia vandalismo; (V)
b) “Dentinho (17)” cometia vandalismo e “Perninha
(16)” cometeu furto;
c) “Dentinho (17)” praticava roubo e “Perninha (16)”
cometeu furto;
d) “Nininha (17)” cometeu vandalismo e “Perninha
(16)” cometeu furto;
e) “Nininha (17)” cometeu roubo e “Perninha (16)”
cometeu furto.
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39. Quatro jovens deram baixa em um setor policial,
pela possibilidade de um deles ter cometido um
\crime hediondo. Nesse estabelecimento, os
menores foram submetidos a um teste de
polígrafo, que acusou que apenas um deles estava
mentindo. O profissional responsável pelo teste
arguiu: - Quem cometeu o crime?
“Perninha (16)”, um dos jovens, responde: - Não fui
eu.
“Dentinho (17)” responde: - Quem cometeu o crime
foi “Nininha (17)”.
“Zoinho (15)” defende a amiga: - “Dentinho (17)” está
mentindo.
“Nininha (17)” manifesta-se, acusando outra pessoa:
- Eu jamais faria isso, quem fez foi “Zoinho (15)”.
Baseado nas informações acima, a alternativa correta
é:
a) “Perninha (16)” cometeu o crime;
b) “Nininha (17)” é a culpada;
c) “Dentinho (17)” foi o transgressor do crime;
d) “Zoinho (15)” é o autor do crime;
e) Impossível à dedução apenas com o fato de que
um deles mente, sem saber quem mentiu.
40. “Perninha (16)”, “Dentinho (17)” e “Zoinho (15)”
são três menores, suspeitos de terem cometido
uma infração. O autor da infração agiu sozinho, e,
ao serem interrogados, apresentaram o seguinte
discurso:
“Perninha (16)”: não fui eu.
“Dentinho (17)”: foi “Zoinho (15)”.
“Zoinho (15)”: “Dentinho (17)” Mente.

a)
b)
c)
d)
e)

Sabendo que um dos três falou a verdade,
conclui-se que o transgressor do crime e o relator
sincero são, respectivamente:
“Perninha (16)” e “Dentinho (17)”;
“Perninha (16)” e “Zoinho (15)”;
“Dentinho (17)” e “Perninha (16)”;
“Zoinho (15)” e “Dentinho (17)”;
“Zoinho (15)” e “Perninha (16)”.
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