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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Cordulina ouvia, e abria o coração àquela esperança; mas 

correndo os olhos pelas paredes de taipa, pelo canto onde na 

redinha remendada o filho pequenino dormia, novamente sentiu 

um aperto de saudade, e lastimou-se: - Mas, Chico, eu tenho 

tanta pena da minha barraquinha! Onde é que a gente vai viver, 

por esse mundão de meu Deus? A voz dolente do vaqueiro 

novamente se ergueu em consolações e promessas:  

- Em todo pé de pau há um galho mode a gente armar a tipoia... 

E com umas noites assim limpas até dá vontade de se dormir no 

tempo... Se chovesse, quer de noite, quer de dia, tinha carecido 

se ganhar o mundo atrás de um gancho?  

Cordulina baixava a cabeça. Chico Bento continuou a falar. O 

animal trocado com Vicente chegava de manhãzinha. Iria nele 

até o Quixadá, ver se arranjava as passagens de graça que o 

governo estava dando. 

Recebendo o dinheiro do Zacarias da Feira, se desfazendo da 

burra e matando as criaçõezinhas que restavam, para comerem 

em caminho, que é que faltava? Nem trem, nem comida, nem 

dinheiro... Cordulina levantou-se para balançar o menino que 

acordou chorando. Era madrugada. Passarinhos desafinados, no 

pé de turco espinhento do terreiro, cantavam espaçadamente. A 

barra do dia foi avermelhando o céu. Os golinhas continuaram a 

cantar com mais força. (Rachel de Queiroz. O Quinze. 56ª ed., 

São Paulo, Siciliano, 1997.) 

 

01- Sobre o texto e sua temática: 

 

A. A seca se faz perceber em todo o trecho inclusive por 

meio da citação da própria palavra por diversos 

personagens. 

B. O papel da seca no trecho restringe-se a pano de fundo, 

cenário da ação. 

C. A seca, embora não mencionada explicitamente, apodera-

se dos fios volitivos das personagens em questão, 

representando a certeza de uma e a dúvida esperançosa 

da outra. 

D. Por detrás das palavras do texto literário, reside o 

mistério da própria criação textual, que torna o leitor uma 

peça decorativa do ato da leitura. 

E. A seca é a grande metáfora do texto e a leitura torna-se 

superficial para o leitor comum. 

 

02- O texto tem linguagem predominantemente culta, porém 

em qual passagem aparece uma marca da oralidade? 

 

A. “novamente sentiu um aperto de saudade, e lastimou-

se...” 

B. “há um galho mode a gente armar a tipoia...” 

C. “Se chovesse, quer de noite, quer de dia...” 

D. “Iria nele até o Quixadá, ver se arranjava as passagens de 

graça...” 

E. “Passarinhos desafinados, no pé de turco espinhento do 

terreiro...” 

 

03- Sobre o posicionamento das personagens no texto: 

 

A. A família vê-se impelida à condição de retirante, tendo 

que abdicar do que conhecem como lar em nome da 

sobrevivência. 

B. A presença iminente de uma condição climática, ainda 

que suposta, mantém a família na dúvida entre sair ou 

não de onde está. 

C. Representam o que de mais genuíno existe no Nordeste 

brasileiro: o vaqueiro que enfrenta as intempéries sem o 

desejo de migrar. 

D. Eles são vítimas de uma tragédia e por isso as condições 

climáticas interagem para a decisão peremptória de 

mudança, embora não sejam decisivas. 

E. Estão diante da prefiguração do próprio destino, mas não 

agem no sentido prevenir tal situação. 

 

04- Quando se produz uma narrativa, utilizam-se alguns 

elementos para que ela faça sentido. 

Personagens, espaço e tempo são exemplos desses elementos. 

Mas quem conta a história é o narrador, que no trecho 

destacado: 

 

A. Confunde-se com o autor, pois está na terceira pessoa. 

B. Está imbuído da qualidade de autor da obra já que 

descreve um relato pessoal. 

C. É quem conduz a narrativa na qualidade de narrador-

personagem. 

D. Assume a perspectiva sob a qual a história é contada. No 

caso, a terceira pessoa. 

E. É personagem da narrativa e se revela onisciente na 

história. 

 

05- “A alternância entre os tempos verbais do pretérito 

imperfeito e futuro do pretérito se torna possível pelo fato de 

esses verbos compartilharem a possibilidade de manifestar 

traços de aspecto inconcluso.” 

Em qual dos períodos abaixo houve essa alternância de tempos 

verbais? 

 

A. “A voz dolente do vaqueiro novamente se ergueu em 

consolações e promessas” 

B. “E com umas noites assim limpas até dá vontade de se 

dormir no tempo” 

C. “O animal trocado com Vicente chegava de 

manhãzinha.” 

D. “Era madrugada.” 

E. “Os golinhas continuaram a cantar com mais força.” 
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06- Assinale a alternativa que contém uma correta interpretação 

do texto acima: 

 

A. A identificação do contexto é facilitada por se tratar de 

um tema de conhecimento comum. 

B. Os termos „São Paulo‟ e „splash‟ levam o leitor a refletir 

sobre o contexto em que se dá a ação na charge. 

C. Por se tratar apenas de uma brincadeira, fica fácil 

identificar o contexto sem a necessidade de lançar mão 

de conhecimentos exteriores. 

D. A religiosidade, por ser um tema assaz polêmico, é 

tratada de modo recorrente em charges e cartuns, como 

exemplifica o texto acima. 

E. O texto nos leva a refletir sobre como fatores sociais 

refletem diretamente na questão ambiental. 

 

07- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Utilizando-se de ícones da religião moderna, o texto 

apela para a consciência do leitor com a intenção de 

mudar sua postura frente a um problema. 

B. A ausência de adjetivação no texto dificulta a construção 

de sentidos, pois não esclarece a verdadeira posição do 

autor. 

C. No segundo balão, a marca da interlocução se dá por 

meio do uso do verbo no imperativo. 

D. O pronome demonstrativo serve para advertir, embora a 

mensagem só seja decifrada quando o leitor volta e relê o 

primeiro quadrinho. 

E. Com o intuito de persuadir o leitor a comover-se com um 

problema, o autor abusa das figuras de linguagem. 

 

A vereadora Isabella de Roldão (PDT), conhecida pelos 

projetos de lei contra maltratos de animais, apresentou na 

Câmara dos Vereadores uma proposta copiada de uma 

polêmica lei municipal de São Paulo. Ela quer proibir no Recife 

um prato considerado uma iguaria, uma “comida de luxo” da 

culinária francesa, o foiegras, o fígado gordo de ganso, servido 

como patê, que sai por mais de R$ 1 mil o quilo. Ela justifica o 

pedido de proibição principalmente com base no sofrimento a 

que os animais são submetidos para a obtenção do produto, que 

ainda por cima é “apenas um aperitivo”. Se o projeto virar lei, 

Isabella pede multa de R$ 5 mil em caso de reincidência, 

exatamente o mesmo valor previsto na lei de São Paulo. 

Quatro dias antes da vereadora apresentar o projeto no Recife, o 

prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), sancionou lei 

proibindo o foiegras, com base em projeto aprovado na Câmara 

daquela cidade pelo vereador Laércio Benko (PHS). Em São 

Paulo a lei gerou polêmica, já que o tema não seria uma 

atribuição municipal. Entre os famosos que entraram na 

polêmica está o jurista Ives Gandra Martins. Também foram 

para a discussão chefs de restaurantes chiques. 

Por aqui é até difícil saber quem consome a iguaria. Mas se a 

pergunta fosse sobre galinha à cabidela, bastava assuntar na 

primeira esquina. O projeto de Isabella não menciona, nem 

proíbe, a comida típica nordestina, preparada à base de “sangue 

vivo” do animal, imediatamente após o abate. (Adaptado de 

Jornal do Commercio, PE, 07/07/2015) 

 

08- No texto acima o redator grafou e empregou uma palavra 

em desacordo com a norma padrão. Marque a alternativa em 

que estão a palavra e sua grafia correta: 

 

A. Maltratos – Maus tratos 

B. Obtenção – Obtensão 

C. Reincidência – Reincidênscia 

D. Discussão- Discursão 

E. Iguaria – Inguaria 

 

09- Assinale a alternativa que contém uma análise pertinente do 

texto: 

A. A vereadora é contra a matança de animais para produzir 

comidas de luxo, por isso resolveu criar um projeto de lei 

referente a esses tipos de animais. 

B. Não justifica o sofrimento dos gansos para a produção do 

foies gras já que se trata apenas de um aperitivo. 

C. Por ser uma grande metrópole, São Paulo 

costumeiramente envia sugestões de projetos de lei que 

frequentemente são copiados em outros estados. 

D. A lei gerou polêmica em São Paulo, pois segundo os 

chefs de restaurantes de luxo, não é matéria da 

competência do município. 

E. O texto reflete certa ironia do autor ao pontuar que a lei 

foi copiada, ao afirmar desconhecer quem consome o 

aperitivo em Pernambuco e insinuar que num prato 

regional também há sofrimento do animal abatido.  

 

10- Em qual das alternativas o vocábulo foi trocado por um 

sinônimo? 

 

A. „apresentou na Câmara dos Vereadores uma proposta 

copiada de uma polêmica lei municipal de São Paulo.‟ 

„apresentou na Câmara dos Vereadores uma proposta 

copiada de uma controversa lei municipal de São Paulo.‟ 

B. „Ela justifica o pedido de proibição principalmente com 

base no sofrimento a que os animais são submetidos para 

a obtenção do produto‟ 

„Ela justifica o pedido de proibição principalmente com 

base no sofrimento a que os animais são conduzidos para 

a obtenção do produto‟ 

C. „Se o projeto virar lei, Isabella pede multa de R$ 5 mil 

em caso de reincidência‟ 

„Se o projeto virar lei, Isabella pede isenção de R$ 5 mil 

em caso de reincidência‟ 

D. „o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), 

sancionou lei proibindo o foie gras‟ 

„o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad(PT), 

promulgou lei proibindo o foie gras‟ 

E. „a comida típica nordestina, preparada à base de “sangue 

vivo” do animal, imediatamente após o abate.‟ 

„a comida exótica nordestina, preparada à base de 

“sangue vivo” do animal, imediatamente após o abate.‟ 

 

Eremildo, o idiota 

 

Eremildo é um idiota e à noite joga bola no Aterro do 

Flamengo. Estranhou quando o presidente da Fifa, Joseph 

Blatter, disse que as prisões de José Maria Marin e outros sete 

cartolas “jogaram uma longa sombra no futebol”. 
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O idiota acha que a sombra não caiu sobre o futebol, mas sobre 

Blatter e a Fifa. O futebol nada tem a ver com isso. Se Blatter 

tivesse feito o que devia em 2012, quando foram descobertas as 

roubalheiras, Marin não estaria na Comissão Organizadora da 

Fifa e o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não 

precisaria ter voltado às pressas para o Brasil. 

A CBF e Marin 
Se a CBF do doutor Marco Polo Del Nero realmente não queria 

prejulgar o antecessor José Maria Marin, não deveria ter 

retirado o nome dele da sua sede. 

Vale lembrar que Marin herdou de seu antecessor, Ricardo 

Teixeira, um jato de 18 lugares e um helicóptero Agusta de 

US$ 14 milhões. 

Marin e Del Nero moram em São Paulo, e a CBF tem sede no 

Rio. O Agusta era usado como equipamento de mobilidade 

urbana pela dupla. 

(http://www.opopular.com.br/editorias/politica/elio-gaspari-

1.145049/frankenstein-tem-conserto-1.864190) 

 

11- Pode-se afirmar, de acordo com as características e o tema 

tratado, que a coluna reproduzida acima: 

 

A. Traz um fato em primeira mão, já que não teve sua 

notícia base publicada anteriormente em nenhum veículo. 

B. Tem como função principal guiar a opinião pública no 

sentido de difundir um comportamento considerado 

padrão pela sociedade. 

C. Funciona como um reafirmador da isenção, da 

objetividade e do caráter unicamente informativo do 

texto jornalístico. 

D. Trata de um tema superficial e de pouca importância no 

contexto no qual se insere, por isso não ocupa as 

primeiras páginas. 

E. Revela a visão do colunista sobre um tema de 

conhecimento comum e dota o texto de um humor 

sarcástico. 

 

12- Assinale a alternativa correta quanto à análise linguística 

dos trechos do texto: 

 

A. Em “Se Blatter tivesse feito o que devia em 2012”, há um 

fato remotamente provável, expresso no pretérito 

imperfeito do subjuntivo, formando uma oração 

subordinada adverbial condicional. 

B. Na oração “quando foram descobertas as roubalheiras”, o 

„quando‟ é partícula expletiva, ou seja, se retirada não 

haverá prejuízo semântico à frase. 

C. No caso de “Marin não estaria na Comissão 

Organizadora da Fifa”, que é oração principal, a 

conjunção subordinativa tem valor semântico de 

possibilidade. 

D. Em “e o atual presidente da CBF”, há uma oração 

subordinada substantiva aditiva e “Marco Polo Del Nero” 

é um vocativo. 

E. “não precisaria ter voltado às pressas para o Brasil”, 

exprime a ideia de proporcionalidade. 

 

 

 

13- Em qual das alternativas o acento grave foi empregado pela 

mesma razão em que “Eremildo é um idiota e à noite joga bola 

no Aterro do Flamengo.” 

 

A. “Pacote de medidas proposto por Atenas é similar às 

exigidas pelos credores.” (ZH Notícias, 08/07/2015) 

B. “Não ligava importância à mulher e aos filhos, que o 

seguiam.” (Graciliano Ramos) 

C. “Estava; lá repousa na velha Suíça. Acabei de vestir-me 

às pressas.” (Machado de Assis) 

D. “a couve à mineira destronou a couve à portuguesa” 

(Leonardo Pinto Mendes) 

E. “Ele deve preparar uma escala de plantões que devem ser 

cumpridos por todos, ele inclusive, de segunda à sexta-

feira.” (Augusto C. Morgado) 

 

“Atire a primeira pedra aquele que nunca se surpreendeu com o 

caráter vil, imoral ou bizarro dos próprios pensamentos. Quem 

nunca foi assaltado por reflexões intrusivas e assustadoras do 

tipo “E se eu pular na frente desse ônibus?” ou “E se eu der um 

soco na cara daquela mulher?”. Acontece com todo mundo.    

Uma pessoa normal pode ter 4 mil pensamentos por dia, 

informa o escritor David Adam no livro O homem que não 

conseguia parar: TOC e a história real de uma vida perdida 

em pensamentos, um lançamento da Editora Objetiva. Nem 

todos os pensamentos são úteis ou racionais. As ideias 

absurdas, intrusivas e assustadoras são mais comuns do que se 

imagina. 

Quando não conseguimos sumir com eles, esses pensamentos 

estranhos podem levar à angústia e à doença mental. “Os 

amigos que mencionei no livro não deram esse fim às suas 

ideias bizarras. Mas eu dei. Transformei as minhas em um 

transtorno obsessivo-compulsivo”, afirma Adam. 

 

A doença não impediu que ele tivesse uma carreira bem-

sucedida. Adam concluiu o doutorado em engenharia química e 

atualmente é um dos editores da revista científica Nature. Foi 

correspondente do jornal The Guardian nas áreas de ciência, 

medicina e meio ambiente e ganhou um prêmio de escritor do 

ano pela Associação Britânica dos Escritores de Ciência. 

(Época, 04/07/2015) 

 

14- Assinale a alternativa correta de acordo com as regras da 

norma padrão da língua: 

 

A. Em “Atire a primeira pedra aquele que nunca se 

surpreendeu com o caráter vil, imoral ou bizarro dos 

próprios pensamentos”, o emprego da próclise deve-se ao 

texto ter sido escrito em linguagem coloquial. 

B. Em “As ideias absurdas, intrusivas e assustadoras são 

mais comuns do que se imagina”, o pronome foi atraído 

pelas palavras de sentido negativo. 

C. Em “. “Os amigos que mencionei no livro não deram esse 

fim às suas ideias bizarras” , tem um verbo que rege dois 

complementos: um sem e outro com preposição. 

D. Em “Os amigos que mencionei no livro não deram esse 

fim às suas ideias bizarras. Mas eu dei. Transformei as 

minhas em um transtorno obsessivo-compulsivo”, o 

termo sublinhado refere-se a „bizarras‟. 
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E. Em, “A doença não impediu que ele tivesse uma carreira 

bem-sucedida.”, o termo sublinhado é um verbo 

intransitivo. 

 

15- Qual dos trechos do texto abaixo teve empregada uma 

palavra em desacordo com as regras de concordância? 

 

A. “As relações humanas estão se deteriorando a tal ponto 

que mesmo as leis não conseguem abrandar o 

desrespeito.” 

B. “A crônica de dificuldades cotidianas, agravadas por 

cenários de crise, ajuda a piorar o estado de 

insensibilidade e indiferença com o outro, mas o que 

importam não são os motivos e sim os efeitos.” 

C. “Nunca a ideia da selva de pedra foi tão adequada para 

simbolizar os centros urbanos e o resultado são pessoas 

prontas para reagir ao menor sinal de contestação.” 

D. “Como se fossem máquinas de guerra que enxerga 

inimigos por todos os lados e se mostram implacáveis 

com eles.” 

E. “Experimente reclamar de alguém que ocupa 

indevidamente uma vaga destinada a idosos e 

cadeirantes, em um estacionamento. A sorte é que 

quando o que fuzila são apenas olhos e palavras, o alvo 

da fúria sobrevive para contar a história.” 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Referente à doença de Alzheimer, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. A doença de Alzheimer é uma síndrome caracterizada 

por perda da memória, das funções cognitivas, confusão 

mental, e dificuldades em desenvolver suas atividades 

diárias.  

B. Ocorre pelo acúmulo de proteína B amilóide, no cérebro, 

formando as placas senis.  

C. Nestes indivíduos a nutrição apresenta-se em geral 

deficiente, uma vez que o indivíduo perde a autonomia 

para a alimentação, e por vezes o cuidador não tem os 

cuidados alimentares corretos para este idoso.  

D. Quando a alimentação não ocorre de modo adequado este 

indivíduo pode apresentar quadros de caquexia ou 

desnutrição, além de avançar mais rapidamente na 

doença. 

E. O tratamento farmacológico em geral ocorre com o uso 

de inibidores seletivos da ciclo-oxigenase 2. 

 

17 - São sinais associados à deficiência de tiamina, EXCETO: 

 

A. Confusão mental. 

B. Perda sensitiva. 

C. Fraqueza motora. 

D. Perda do senso de posição. 

E. Perda de memória. 

 

 

18 - São algumas manifestações associadas ao HIV 

assisntomáticos que devem ser pesquisadas no exame inicial, 

EXCETO: 

 

A. Folicuite 

B. Anidrose 

C. Micose cutânea 

D. Sarcoma de Kaposi 

E. Molusco contagioso 

 

19 - Artrite reumatóide é uma doença sistêmica crônica, de 

caráter inflamatório, que afeta principalmente os tecidos 

sinoviais de revestimento articular e tendinoso. O diagnóstico é 

baseado em sete critérios, elaborados pelo Colégio Americano 

de Reumatologia, que incluem os aspectos clínicos mais 

característicos da doença, onde, estão entre eles, EXCETO: 

 

A. Rigidez matinal por mais de uma hora. 

B. Sinais de artrite em três ou mais articulações. 

C. Nódulos reumatóide subcutâneos. 

D. Presença do fator reumatóide sérico. 

E. Osteopenia ou erosão periarticular demonstradas 

radiologicamente, principalmente, nas mãos e tornozelos. 

 

20 - O diagnóstico de epilepsia é feito quando ocorrem, pelo 

menos: 

 

A. Duas ou mais crises em um período de dois meses, na 

ausência de doença tóxico-metabólica ou estado febril. 

B. Duas ou mais crises em um período de dois meses, na 

presença de doença tóxico-metabólica ou estado febril. 

C. Duas ou mais crises em um período de doze meses, na 

ausência de doença tóxico-metabólica ou estado febril. 

D. Duas ou mais crises em um período de doze meses, na 

presença de doença tóxico-metabólica ou estado febril. 

E. Seis ou mais crises em um período de doze meses, na 

ausência de doença tóxico-metabólica ou estado febril. 

 

21 - São alguns dos sinais e sintomas característicos da 

fibromialgia, EXCETO: 

 

A. Artralgias. 

B. Fadiga. 

C. Rigidez articular. 

D. Distúrbio do sono. 

E. Nódulos eritematosos dolorosos. 

 

22 – A trombose arterial ocorre, principalmente na: 

 

A. Caquexia. 

B. Desidratação. 

C. Aterosclerose. 

D. Utilização de anticoncepcional. 

E. Insuficiência cardíaca congestiva. 
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23 – Indique a alternativa INCORRETA quanto à educação 

popular em saúde: 

 

A. A Educação Popular em Saúde configura-se como um 

processo de formação e capacitação que se dá dentro de 

uma perspectiva política de classe e que toma parte ou se 

vincula à ação organizada do povo para alcançar o 

objetivo de construir uma sociedade nova de acordo com 

seus interesses.  

B. Ela é caracterizada como a teoria sobre a prática e não, a 

teoria a partir da prática como ocorre na educação em 

saúde tradicional. 

C. A educação popular é um meio de busca para a melhoria 

das condições de vida da população. 

D. A Educação Popular em Saúde é pautada no diálogo e na 

troca de saberes entre o educador e educando, em que o 

saber popular é valorizado e o alvo do Movimento 

Popular em Saúde está nas discussões sobre temas 

vivenciados pela comunidade que levem a mobilização 

social para uma vida melhor. 

E. Um modelo de educação em saúde denominado como 

dialógico ou radical, caracteriza-se pelo diálogo 

bidirecional entre as duas partes envolvidas no processo 

educativo, profissional de saúde e comunidade. 

 

24 - Em casos de acidentes botrópicos com sinais e sintomas 

moderados, a quantidade de ampolas de soro antibotrópico-

laquético a ser administrada é de: 

 

A. 2 a 4 

B. 5 a 8  

C. 10 

D. 12 

E. 20 

 

25 - Em casos leves ou assintomáticos de amebíase em 

crianças, deve-se administrar por via oral: 

 

A. Secnidazol - 2g, em dose única. 

B. Secnidazol – 30mg/kg/dia, durante 2 dias. 

C. Metronidazol - 35mg/kg/dia, divididas em 3 tomadas, 

durante 5 dias. 

D. Tinidazol - 2g, após uma das refeições, durante 2 dias. 

E. Teclozam - 15mg/kg/dia, durante 5 dias. 

 

26 – Julgue as afirmativas quanto a Coccidioidomicose: 

 

I. Micose sistemica, predominantemente cardíaca. 

II. São sinais mais frequentes: dores no peito, inchaço dos 

membros inferiores, desmaios, palpitações, febre, 

sudorese noturna, artralgia e anorexia. 

III. A imagem radiológica revela Sinal de Luftsichel, 

edema alveolar, infiltração pulmonar com derrame 

pleural.  

IV. Agente etiológico - Coccidioides immitis, um fungo 

dimórfico. 

V. Reservatório - O solo, especialmente, de locais secos e 

com pH alcalino. 

VI. Período de incubação - De 3 dias a 12 semanas. 

 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. Apenas a I, II, III 

B. Apenas a IV e V 

C. Apenas a II e VI 

D. Apenas a IV, V, VI 

E. I, II, III, IV, V, VI 

 

27 - O Sistema Único de Saúde deve seguir as seguintes 

diretrizes, EXCETO: 

 

I. Universalidade, permitindo o acesso irrestrito a todos 

os brasileiros. 

II. Descentralização, com ênfase à gestão municipal. 

III. Redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços, 

permitindo mecanismos de integração e sistemas de 

referência. 

IV. Integralização, oferecendo todos os tipos de serviços, 

voltados à promoção da saúde, prevenção de doenças, 

tratamento e reabilitação. 

V. Gestão única, porém, subsetoriada para outras esferas 

de governo.  

VI. Participação e controle da comunidade. 

 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. Apenas a III e VI. 

B. Apenas III e IV. 

C. Apenas I, II, V, VI. 

D. Apenas I, II, III, IV, VI. 

E. I, II, III, IV, V, VI. 

 

28 – Dos principais fatores de risco para depressão, é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. História familiar de depressão ou suicídio. 

B. Abuso de drogas (apenas ilícitas). 

C. Puerpério. 

D. Ser portador de condição clínica grave/crônica. Por 

exemplo: câncer, diabetes, cardiopatia, Alzheimer, HIV. 

E. Desemprego. 

 

29 – Na atenção básica de saúde ao Pré-Natal e Puerpério, são 

funções do médico, EXCETO: 

 

A. Realizar a consulta de pré-natal e puerpério, intercalando 

com consulta de enfermagem. 

B. Participar das atividades educativas da unidade, como, 

grupos de gestantes, etc. 

C. Realizar coleta de exame colpocitológico. 

D. Monitorar a participação da gestante nas consultas. 

E. Realizar visita domiciliar, de acordo com a rotina da 

unidade. 
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30 – São recomendações à gestante em casos de pirose, 

EXCETO: 

 

A. Adiar o horário de escovação dos dentes, evitando os 

primeiros instantes após levantar- se pela manhã, pode 

ser útil. 

B. Ingestão de forma fracionada (pequenas quantidades e 

com maior frequência). 

C. Ao dormir, buscar elevar o tronco em relação ao resto do 

corpo (pode-se elevar a cabeceira da cama). 

D. Evitar frituras, café, chá preto, mates, alimentos 

gordurosos e picantes e outros irritantes gástricos, doces, 

álcool e fumo. 

E. Após as refeições, deitar-se só após uma ou duas horas. 

 

31 - São causas comuns do choque cardiogênico, EXCETO: 

 

A. Insuficiência ventrículo esquerdo. 

B. Sequestro de líquidos. 

C. Disfunção miocárdica da sepse. 

D. Lesões valvares. 

E. Shunt A-V. 

 

32 – Em casos de gestantes com sobrepeso pré-gestacional, seu 

ganho ponderal de peso total deve ser de: 

 

A. Máximo 12,5 kg. 

B. Máximo 9,0 kg. 

C. 7,0 a 11,5kg. 

D. 6,0 a 12,5kg. 

E. 6,0 a 8,0 kg. 

 

33 – É um sinal/sintoma característico de uma síndrome tóxica 

por anticolinérgico: 

 

A. Mídriase. 

B. Diaforese. 

C. Miose. 

D. Incontinência urinária e fecal. 

E. Sialorreia. 

 

34 - O traumatismo cranioencefálico é uma agressão ao 

cérebro, em conseqüência de um trauma externo, resultando em 

alterações cerebrais momentâneas ou permanentes, de natureza 

cognitiva ou de funcionamento físico. São achados clínicos do 

paciente com TCE, EXCETO: 

 

A. Lapso de memória. 

B. Otorragia ou otoliquorréia. 

C. Equimose periorbital. 

D. Sinal de Battle. 

E. Isocoria. 

 

35 - As principais indicações de internamento em UTI no 

tratamento da cetoacidose são, EXCETO: 

 

A. Crianças menores de 12 anos. 

B. Distúrbio eletrolítico grave. 

C. Acidose metabólica severa (pH <7,0-7,1). 

D. Insuficiência respiratória ou circulatória. 

E. Arritmias cardíacas. 

36 – São achados possíveis à tomografia computadorizada de 

crânio na Meningoencefalites, EXCETO: 

 

A. Edema cerebral difuso. 

B. Hidrocefalia. 

C. Trombose de seio venoso. 

D. Empiema ou abscesso. 

E. Encefalite necrosante simétrica com predileção por áreas 

temporais e frontais, na encefalite herpética. 

37 – Sobre a toxina estafilocócica é incorreto afirmar: 

 

A. A toxina estafilocócica pertence ao segundo grupo de 

toxinas mais bem estudadas nas intoxicações alimentares. 

B. Os principais alimentos relacionados à contaminação 

com as toxinas estafilocócicas são os cremes, bolos e 

coberturas de bolo, produtos feitos com ovos, carnes, 

frangos, atum e alimentos industrializados. 

C. As toxinas do tipo A e D são as mais relacionadas às 

intoxicações, estas toxinas são termolábeis e apresentam 

estabilidade em pH extremos e radiação; logo, uma vez 

contaminado, fica difícil a remoção da toxina do 

alimento.  

D. Os sintomas principais da intoxicação ocorrem 

geralmente dentro de 6 horas após a exposição, com o 

aparecimento de náuseas, vômitos, dor abdominal e 

diarréia, sendo a febre um achado ocasional.  

E. A desidratação, devido aos vômitos e diarréia, é a 

principal complicação, devendo o tratamento 

corresponder às medidas de suporte com hidratação oral 

ou venosa.  

 

38 – Referente a doença de Crohn, atribua, quando houver, “V” 

para as afirmativas verdadeiras e “F” para as falsas: 

 

(   )  A doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica do 

intestino de causa desconhecida. 

(   )  O processo inflamatório pode atingir qualquer parte do 

aparelho digestivo.  

(   )  As localizações eletivas são a parte terminal do intestino 

delgado (íleo) e o intestino grosso (cólon).  

(   )  A inflamação atinge, geralmente, toda a espessura da 

parede intestinal e provoca úlceras do seu revestimento 

interior. 

(   )  Um dos sintomas mais frequentes é a dor abdominal, que é, 

geralmente, sentida à volta do umbigo ou do lado 

esquerdo, frequentemente, depois das refeições. 

(   )  Na fase pode aparecer febre, dores articulares e, na crônica, 

doença perianal (abscesso). 

 

A sequência correta é: 

 

A. V, V, V, V, F, F 

B. F, F, V, F, F, V 

C. F, F, V, V, V, F 

D. V, F, F, F, V, V 

E. F, V, V, V, F, F 
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39 – Oterceiro estágio da Colecistite refere-se a: 

 

A. Colecistite Aguda Espessa. 

B. Colecistite Aguda Edematosa.  

C. Colecistite Crônica. 

D. Colecistite Supurativa.  

E. Colecistite Necrotizante.  

 

40 – Quanto à esterilização voluntária perante a Lei nº 9.263, 

de 12 de janeiro de 1996, é INCORRETO afirmar: 

 

A. A lei determina no artigo 10º, inciso 1º, que a pessoa 

interessada em fazer a cirurgia de esterilização tenha, no 

mínimo, 25 anos ou dois filhos vivos.  

B. A cirurgia deve acontecer, no prazo mínimo, de 30 dias 

após o paciente ter expressado a vontade de fazê-la 

(artigo 10º, parágrafo 2º). 

C. É proibido que seja realizada durante o parto a cirurgia 

para esterilização, com exceção para mulheres que 

passaram por várias cesáreas anteriormente ou tenha 

algum impedimento sério de saúde. 

D. O artigo 10º, parágrafo 5º diz que se a pessoa for casada 

é necessário que haja expressada a autorização do 

cônjuge e incapazes só poderão fazer a esterilização 

voluntária com autorização judicial. 

E. É permitido realizar a esterilização, mesmo fora dos 

padrões exigidos na lei, em casos de risco à vida ou à 

saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em 

relatório escrito e assinado por dois médicos. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.263-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.263-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.263-1996?OpenDocument



