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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Leia o texto para responder às questões de 1 a 4.  

 

A dor é um sintoma patológico, cuja 

percepção varia de paciente para paciente. Ao 

contrário do que ocorre com a pressão do sangue ou 

com os níveis de colesterol, a dor não pode ser 

medida objetivamente. Por isso, é difícil para os 

profissionais de saúde avaliar sua extensão e efeitos 

sobre o paciente. Em clínicas especializadas, a cura da 

dor é tentada com a utilização de eletrodos para 

bloquear as vias nervosas que transportam a 

sensação desagradável ao cérebro. Segundo os 

terapeutas holísticos, isso é um erro, pois a dor é a luz 

vermelha que nos adverte de que algo não está bem 

em nosso corpo. Suprimir a dor com remédios ou 

outros recursos é tapar a boca de quem está 

afogando. 

                               Superinteressante, São Paulo, abril, 

ano 5, n. 5, p. 51, maio 2001. 

 

1. Leia as proposições sobre o texto: 

I. A expressão “ao contrário” mostra a intenção do 

autor de contrastar, distinguir a dor dos outros 

indicadores de funcionamento do organismo. 

II. No trecho “A dor é a luz vermelha que nos adverte 

de que algo não está bem no nosso organismo...”, 

temos uma figura de linguagem denominada 

metonímia. 

III. A ação apresentada no trecho “Suprimir a dor com 

remédios ou outros recursos é tapar a boca de 

quem está se afogando...” é absurda e ineficaz. 

Está (ão) correta(s) apenas: 

a) Apenas II 

b) II e III 

c) I e III 

d) I, II e III 

e) I e II 

 

2. O título que melhor expressa o objetivo 

comunicativo do texto é: 

a) A dor é uma sensação subjetiva. 

b) Como livrar-se da dor. 

c) Efeitos da dor sobre o paciente. 

d) Por que não se deve suprimir a dor. 

e) Como medir a dor. 

 

3. No texto, a expressão Por isso pode, sem mudança 

de sentido, ser substituída por: 

a) Portanto 

b) Porque 

c) Mas 

d) Nem mesmo 

e) Embora 

 

4. Com relação aos elementos conectores do texto, 

só NÃO se pode dizer que: 

a)  “...isso é um erro, pois a dor é a luz vermelha...” 

O termo refere-se, anaforicamente, a uma 

situação que foi explicada anteriormente no texto. 

b) “Por isso, é difícil para os profissionais de saúde 

avaliar sua extensão...” O pronome “sua” tem 

como referente profissionais. 

c)  “...é tentada com a utilização de eletrodos para 

bloquear as vias nervosas...” A preposição para 

tem valor semântico de finalidade. 

d) “A dor é um sintoma patológico, cuja percepção 

varia de paciente para paciente.” A palavra em 

negrito é um pronome relativo. 

e) “...avaliar sua extensão e efeitos sobre o 

paciente...” A palavra destacada exprime uma 

relação semântica de adição. 

 

 Leia a charge abaixo para responder à questão 5. 
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5. Quanto ao padrão de linguagem usado na charge:  

a) Linguagem que não exemplifica o uso de expressões populares. 

b) Linguagem formal própria para conversas entre ecologistas em ambiente de trabalho. 

c) Linguagem de uso rigoroso e precisão vocabular.  

d) Linguagem descontraída, com marcas de oralidade, em situações discursivas informais. 

e) Linguagem específica de usuários de determinada região. 

 

6. Marque a alternativa que justifica, INCORRETAMENTE, o uso da vírgula. 

a) Professores, alunos, diretores e funcionários participaram da reunião.  (As vírgulas separam núcleos do mesmo 

sujeito) 

b) Os pescadores, à noite, correm muito perigo. (As vírgulas isolam o adjunto adverbial deslocado) 

c) “[...} acha possível, meu amigo, acha possível que eu seria capaz de uma atitude tão ridícula?” (As vírgulas isolam 

um vocativo) 

d) No anúncio, um convite: não se reprima. (A vírgula indica a supressão do verbo) 

e) Roberta, moça simpática, ganhou o primeiro lugar em um concurso de beleza. (As vírgulas isolam o vocativo) 

 

7. Leia os enunciados que seguem: 

I. O bibliotecário localizou o exemplar em cujo o qual se encontrava o texto desejado. 

II. A rua cuja a festa foi realizada estava interditada. 

III. O financiamento cuja prestação vence amanhã é de trezentos reais. 

 

Nos enunciados acima, o pronome cujo foi empregado adequadamente somente em: 

a) I e III 

b) III 

c) II e III 

d) I 

e) II 

 

Leia o anúncio publicitário abaixo para responder às questões 8 e 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Marque a alternativa INCORRETA sobre o anúncio acima. 

a) No canto superior, à direita do anúncio, temos o nome BOTICÁRIO e, logo abaixo o enunciado: Para que varinha 

de condão quando se tem maquiagem o boticário? No contexto da publicidade, o enunciado prima por uma 

linguagem ideológica implícita, em que está interiorizada a intencionalidade autoral. 
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b) No enunciado: “Você pode ser o que você quiser”, 

(superior, abaixo do nome O BOTICÁRIO), o 

pronome de tratamento “você” está empregado 

de forma genérica e, embora não se refira a 

nenhum referente específico no texto, o contexto 

possibilita a recuperação do referente. 

c) 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. 

d) A imagem do anúncio faz uma intertextualidade 

com uma historinha infantil. 

e) O texto inferior esquerdo é persuasivo à medida 

que enfatiza que o uso dos produtos Boticário 

torna desnecessária a magia, pois ela está nos 

produtos que deixarão a mulher encantadora e 

perfeita. 

 

9. Em relação às funções da linguagem, pode-se 

afirmar que é predominante, no anúncio, a função: 

a) Conativa, porque põe em destaque o destinatário, 

estimulando-o por meio da mensagem. 

b) Referencial, pois a intenção é informar sobre uma 

moça que não possui apenas um príncipe 

querendo que ela prove o sapato e faça parte de 

sua vida, mas vários. 

c) Expressiva, porque está centrada na opinião do 

locutor. 

d) Fática, pois o objetivo é chamar a atenção do 

interlocutor. 

e) Poética, tendo em vista que a ênfase dada à 

publicidade é apenas na elaboração da 

mensagem. 

 

10. 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 CORRETA. 

a) Precisam-se de políticas públicas mais eficazes no 

Brasil para combater a violência que a cada dia 

aumenta. 

b) Vende-se casas e apartamentos, temos 

financiamento próprio. 

c) Haviam muitos motivos para desconfiar do novo 

plano do governo federal para dar mais 

estabilidade aos empregados com carteira 

assinada. 

d) Após a apresentação dos alunos, no teatro, 

choveu aplausos. 

e) Faz dias que chove no Nordeste, porém, a falta de 

água ainda é muito grande, por isso devemos 

economizá-la. 

 

11. Leia os enunciados abaixo nos quais os acentos 

indicativos de crase foram retirados 

propositalmente para essa questão. 

I. O carro de Felipe era a álcool. 

II. O diretor referiu-se a participação dos alunos nas 

olimpíadas escolares. 

III. O advogado referiu-se aquele caso com especial 

interesse. 

IV. Gostava de ir a pousadas no interior. 

 

Devem receber acento indicativo de crase apenas: 

a) II e III 

b) II 

c) I e III 

d) I 

e) II e IV 

 

12. Observe a regência dos verbos destacados nos 

enunciados abaixo e coloque C ou E, conforme 

estejam certas ou erradas de acordo com a norma 

culta da língua. 

(    ) Eu já assisti a este filme e gostei muito do enredo. 

(    ) Paulo namorava com Maisa, mas ela não gostava 

dele. 

(    ) Ele preferia mais cinema do que teatro. 

(    ) O porteiro atendeu os repórteres sem sair da 

guarita. 

A sequência correta é: 

a) C, C, E, E 

b) E, C. C, E 

c) C, E, E, C 

d) E, E, C, C 
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e) C, E, C, E 

 

13. Leia as frases abaixo, analisando as respectivas 

figuras de linguagem, bem como as explicações 

pela presença desses recursos da linguagem. Em 

seguida, marque a alternativa INCORRETA. 

a) A menina comeu todas as caixas de bombons. 

(Metonímia, pois empregou-se o continente pelo 

conteúdo) 

b) A velhice deve ser respeitada pela juventude. 

(metáfora, pois tem como base uma comparação 

subentendida) 

c) “O meu cartão de crédito é uma navalha” (Cazuza) 

(Metáfora, pois é uma comparação implícita) 

d) “Amor é fogo que arde sem se ver’ (Camões) 

(Paradoxo, porque reúne mais do que opõe ideias 

contrastantes) 

e) O clima está muito instável, ora chove, ora faz sol. 

(Antítese, visto que consiste no emprego de ideias 

opostas) 

 

14. Leia as proposições abaixo sobre os elementos 

que estabelecem a conexão, ligação, harmonia 

entre os elementos de um texto. 

 

“Os sem-terra fizeram um protesto em Brasília contra 

a política agrária do país, porque consideram injusta 

a atual distribuição de terras. Porém o ministro da 

Agricultura considerou a manifestação um ato de 

rebeldia, uma vez que o projeto de Reforma Agrária 

pretende assentar milhares de sem-terra.” 

JORDÃO, R., BELLEZI C. Linguagens. São Paulo: Escala 

Educacional, 2007, p. 566 

 

I. A palavra porque está iniciando a oração que 

estabelece a causa do protesto: “consideram 

injusta a atual distribuição de terra”. 

II. A palavra porém está iniciando a oração que 

estabelece um contraste de ideias: protesto (para 

os sem-terra) X ato de rebeldia (para o ministro). 

III. A expressão uma vez que está iniciando a oração 

que estabelece a causa da indignação do ministro 

“o projeto da Reforma Agrária pretende assentar 

milhares de sem-terra”. 

Está (ão) correta(s) apenas: 

a) II e III 

b) I e III 

c) Apenas II 

d) I, II e III 

e) Apenas III 

 

15. Leia o texto abaixo, e responda a questão. 

 

Aquela aula de filosofia foi complicada, não 

saquei nada daquilo que o professor falou.  

 

A palavra em destaque, nesse contexto, significa: 

a) Retirar 

b) Compreender 

c) Jogar  

d) Arrancar 

e) Arremessar 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16. Homem de 24 anos apresenta disúria seguida por 

conjuntivite e artrite no joelho esquerdo. Além 

disso, apresenta fadiga, febre e mal-estar. O 

líquido sinovial é do tipo inflamatório, negativo 

para bactérias. Sendo assim, que agente 

infeccioso mais provavelmente desencadeou o 

quadro clínico? 

a) Chlamydia trachomatis; 

b) Streptococos pneumoniae; 

c) Staphylococos aureus; 

d) Neisseria gonorrhae; 

e) E. Coli. 

 
17. Qual dos achados não está associado à Síndrome 

do Intestino Irritável? 

a) Dor abdominal aliviada pela defecação; 

b) Eliminação de muco; 

c) Evacuações noturnas; 

d) Diarréia alternando com constipação; 

e) Fezes em síbalos. 
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18. A síndrome de Rumsay Hunt está relacionada à 

infecção pelo vírus: 

a) Parvovirus B19; 

b) Varicela-Zoster; 

c) Epstein-Barr; 

d) Coxsakie; 

e) Herpes vírus humano 6. 

 

19. Câimbras, parestesias e espasmo da musculatura 

da face em resposta a um golpe leve são sinais e 

sintomas de: 

a) Hipermagnesemia; 

b) Hipercalemia; 

c) Hipernatremia;  

d) Hipocalcemia; 

e) Hipocalemia. 

 

20. São critérios de gravidade na Pneumonia 

Adquirida na Comunidade, exceto:  

a) Glicemia abaixo de 60 mg/dl; 

b) FR maior que 30 ipm; 

c) Idade acima de 65 anos; 

d) PA sistólica abaixo de 90 mmHg; 

e) Confusão mental. 

 

21. Mulher de 38 anos com quadro de nervosismo e 

inquietação, tremores finos nas mãos, taquicardia 

sinusal apresentou elevação dos níveis dos 

hormônios tireoidianos, aumento do VSH e baixa 

captação do iodo radioativo. Assim, o diagnóstico 

provável é: 

a) Doença de Graves;  

b) Tireoidite de Hashimoto;  

c) Tireoidite de De Quervain; 

d) Bócio nodular tóxico; 

e) Struma ovarii. 

 

22. São preparações de insulina de ação rápida: 

a) Lispro e Detemir;  

b) Aspartat e glargina;  

c) Lispro e NPH; 

d) Detemir e regular;  

e) Lispro e Aspartat. 

 

23. O quadro laboratorial da Doença de Addison se 

caracteriza por: 

a) hiponatremia, hipercalemia e hiperglicemia; 

b) hipernatremia, hipocalemia e tendência a 

hipoglicemia; 

c) hiponatremia, hipercalemia, anemia e 

hipoglicemia;  

d) hipercalcemia, hipofosfatemia e hiperglicemia;  

e) hipocalcemia, hiperfosfatemia, anemia e 

hipoglicemia. 

 

24. São parâmetros utilizados na classificação de 

intensidade das exacerbações na Asma Brônquica, 

exceto:  

a) estado mental; 

b) uso da musculaturaa acessória; 

c) saturação de oxigênio;  

d) presença de comorbidades; 

e) frequência cardíaca. 

 

25. Chega ao seu consultório um paciente com 

diagnóstico de Estenose grave da valva pulmonar. 

Ele traz vários exames, incluindo um 

eletrocardiograma. Qual dentre os baixo é o 

achado mais provável? 

a) Onda S (V1) + onda R de V5 ou V6 acima de 35 mm; 

b) Onda R maior que onda S em V1; 

c) Onda P com altura de 2mm em D2 e negativa em 

V1; 

d) Intervalo PR de 80ms; 

e) Onda P com entalhe e duração de 140 ms em D2. 

 

26. De acordo com as diretrizes atuais da sociedade 

brasileira de hipertensão, um adulto é classificado 

como hipertenso estágio 1 se apresentar níveis 

pressóricos de até:  

a) 139 x 89 mmHg 

b) 149 x 109 mmHg 

c) 159 x 99 mmHg 

d) 179 x 109 mmHg 

e) 129 x 79 mmHg 

 

27. A angina é uma síndrome clínica caracterizada por 

dor ou desconforto precordial que tipicamente é 
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desencadeada ou agravada com a atividade física 

ou estresse emocional, e atenuada com uso de 

nitroglicerina e derivados. Acerca do tratamento 

medicamentoso da angina, assinale a única 

assertiva correta: 

a) O ácido acetilsalicílico (AAS) só está indicado em 

pacientes anginosos que já tenham infartado.  

b) Todo paciente com angina estável deve fazer uso 

contínuo de clopidogrel associado ao AAS. 

c) Ezetimibe constitui a melhor opção 

hipolipemiante para pacientes anginosos. 

d) Os bloqueadores beta-adrenérgicos constituem os 

medicamentos de primeira escolha no tratamento 

da angina estável. 

e) O uso crônico de nitratos se associa a melhora da 

função endotelial e redução da mortalidade em 

pacientes anginosos. 

 

28. São drogas estabilizadoras do humor, exceto:  

a) Carbamazepina;  

b) Lítio; 

c) Quetiapina; 

d) Ácido Valpróico;  

e) Lamotrigina. 

 

29. São medicações que podem desencadear ou 

exacerbar psoríase, exceto: 

a) Betabloqueadores; 

b) Lítio; 

c) IECA; 

d) Inibidores da receptação de serotonina; 

e) Anti-inflamatórios não hormonais.  

 

30. Paciente adulto do sexo masculino com anemia 

hemolítica e eletroforese evidenciando 

predomínio da hemoglobina S, menos 

provavelmente, apresentará:  

a) Priaprismo;  

b) Hepatomegalia; 

c) Esplenomegalia; 

d) Litíase biliar; 

e) Osteomielite.  

 
 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

31. A profissão docente, em caráter superior, costuma 

dividir os profissionais atuantes envolvendo-os em 

três áreas.  

1- Os docentes que trabalham com ensino;  

2- Os docentes que trabalham com pesquisa 

(Pesquisador) e  

3- Os docentes que trabalham com extensão 

(Extensionista). 

Em determinado departamento de uma 

universidade, existem 20 professores. 7 deles são 

pesquisadores, 6 trabalham apenas com extensão e 

12 se dedicaram ao ensino. Apesar dos professores 

poderem mesclar suas áreas de atuação, nesse 

departamento específico, nenhum professor 

pesquisador é extensionista; 5 professores que 

trabalham com o Ensino são também pesquisadores 

e existe extensionista que é professor que trabalha 

com Ensino. 

Pautado nesses dados, a quantidade de 

professores que trabalham apenas com o ensino irá 

variar de: 

a) [0 a 13[ 

b) [7, 13] 

c) ]4, 13[ 

d) ]0, 7] 

e) [0, 6] 

 

32. Em um diálogo, um professor falou para seu aluno, 

“Se toda regra tem exceção, então alguma regra 

será falha”. O Aluno refutou afirmando “Toda 

regra tem uma exceção, também é uma regra, 

portanto, essa regra também deve ter uma 

exceção”. O Professor, diante da resposta, 

resolveu negar sua própria proposição, chegando 

corretamente a seguinte resposta: 

a) Se toda regra tem exceção, então nenhuma regra 

será falha. 

b) Se nem toda regra tem exceção, então nenhuma 

regra será falha. 

c) Se nenhuma regra tem exceção, então alguma 

regra será falha. 
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d) Toda regra tem exceção e alguma regra não será 

falha. 

e) Alguma regra tem exceção ou alguma regra será 

falha. 

 

33. Sete professores foram contratados para elaborar 

vinte questões desafiadoras para um concurso. 

Sabe-se que cada docente elaborou ao menos 

uma questão desafiadora. Podemos afirmar que: 

a) Algum professor elaborou quatro questões.  

b) Um dos professores elaborou somente uma 

questão.  

c) Um dos docentes elaborou, no mínimo, três 

questões.  

d) Todos elaboraram duas questões.  

e) Alguns professores elaboraram duas questões e os 

demais docentes três questões. 

 

34. Um professor elaborador de uma proposição 

lógica desejou projetar uma questão com bastante 

desafio. Para isso, ele se firmou nas sentenças I e 

II que seguem: 

 

I. Se essa questão de lógica é bastante desafiadora, 

então você irá acertar essa questão; 

II. Não é verdade que alguma questão de lógica não 

é bastante desafiadora.  

 

A negação de I e uma interpretação de II podem ser 

encontradas na alternativa: 

 

a) Essa questão de lógica é bastante desafiadora e 

você irá acertar essa questão; Nem todas as 

questões de lógica são bastante desafiadoras. 

b) Se essa questão de lógica é bastante desafiadora, 

então você não irá acertar esta questão; Nenhuma 

questão de lógica é bastante desafiadora. 

c) Essa questão de lógica é bastante desafiadora e 

você não irá acertar essa questão; Todas as 

questões de lógica são bastante desafiadoras. 

d) Essa questão de lógica não é bastante desafiadora 

ou você não irá acertar esta questão; Nenhum 

nível de bastante desafio é atribuído a questões de 

lógica. 

e) Se essa questão de lógica não é bastante 

desafiadora, então você não irá acertar essa 

questão; Todos os níveis de bastantes desafios são 

atribuídos a questões de lógica. 

 

35. São verdadeiros os valores lógicos das proposições 

compostas I e II que seguem 

 

I. Se essa questão de lógica é bastante desafiadora 

então você irá acertar essa questão e alguma 

questão de lógica é bastante desafiadora. 

II. Se alguma questão de lógica é bastante 

desafiadora ou você irá acertar essa questão 

então essa questão de lógica é bastante 

desafiadora. 

 

Dessa forma, as três proposições simples que as 

compõem devem ter valores lógicos: 

a) Todos verdadeiros. 

b) Dois falsos e um verdadeiro.  

c) Dois verdadeiros e um falso.  

d) Um verdadeiro; um falso e o outro independe de 

verdade ou falsidade.  

e) Todos falsos  

 

36. Sejam as premissas “Algumas questões de lógica 

são desafiadoras” e “Todas as questões de lógicas 

você irá acertar”. Para que se tenha um 

argumento lógico válido, pode-se concluir que:  

a) Todas as questões de Lógica são desafiadoras.  

b) Todas as questões desafiadoras você irá acertar.  

c) Algumas questões desafiadoras você irá acertar.  

d) Todas as questões que você irá acertar são 

questões de lógica.  

e) Todas as questões que você irá acertar são 

desafiadoras. 

 

37. Sejam as proposições:  

 

I. Se a questão é fácil, Você irá acertar a questão. 

II. Se você acertar a questão, você não vai reprovar. 

III. Se você não reprovar, não haverá desemprego. 

IV. Ora, há desemprego. 
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Portanto, pode-se afirmar que  

a) A questão é fácil, e você não vai reprovar.  

b) A questão é fácil, e você vai reprovar.  

c) A questão não é fácil, e você vai reprovar. 

d) Você vai reprovar, e você vai acertar a questão.  

e) Você não vai reprovar, e você não vai acertar a 

questão. 

 

38. Considere as sentenças lógicas I e II que seguem  

I. A questão de lógica é desafiadora ou não é 

verdade que a questão de lógica é desafiadora e 

que a questão de lógica é fácil.  

II. Ou eu não vou acertar a questão desafiadora ou 

eu não vou passar na prova se, e somente se, eu 

vou acertar a questão desafiadora e eu vou passar 

na prova.  

 

Das sentenças I e II podemos concluir que: 

a) São tautologias.  

b) São contradições.  

c) A sentença I é contraditória enquanto que a 

sentença II é tautológica.  

d) A sentença I é tautológica enquanto que a 

sentença II é contraditória.  

e) Não são tautológicas. 

 

39. Observe as proposições p, q, r e s seguidas das 

sentenças I, II e III:  

 

Proposições: 

p: Questões de lógica é um estudo matemático;  

q: Questões de lógica é um estudo do raciocínio;  

r: Questões de lógica são desafiadoras;  

 

Sentenças: 

I. Existem questões de lógica desafiadoras no estudo 

matemático.  

II. Nenhuma questão de lógica não é desafiadora.  

 

Colocando-se, respectivamente, as sentenças I e II em 

linguagem lógica, uma possível alternativa correta 

seria:  

 

a) Ǝ Questões de lógica (p ˄ r) e ∀ questões de lógica 

(q → r);  

b) Ǝ Questões de lógica (p ˄  r) e ~∀ questões de lógica 

(q → r);  

c) Ǝ Questões de lógica (p → r) e Ǝ questões de lógica 

(q → r);  

d) Ǝ Questões de lógica (p ˅ r) e Ǝ questões de lógica 

(q ˄ r);  

e) Ǝ Questões de lógica (p ˅ r) e ∀ questões de lógica 

(q ˅ r);  

  

40. Dada à proposição composta “Não é verdade que 

se questões de lógica são desafiadoras o 

candidato não será aprovado, então questões de 

lógica são desafiadoras e o candidato será 

aprovado”. Podemos afirmar que a proposição é 

 

a) Equivalente a “Se a questões de lógica são 

desafiadoras então o candidato não será 

aprovado”.  

b) Equivalente a “Se questões de lógica são 

desafiadoras então o candidato será aprovado”.  

c) Contraditória.  

d) Tautológica.  

e) Contingente.  

 

 




