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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 Brasil vive guerra não declarada em que jovens, entre 15 e 19 

anos, somam 53% das 59.627 vítimas de homicídios em 2014. 

O total equivale a mais de 10% das pessoas mortas no mundo, e 

coloca o país na liderança em assassinatos. Os números foram 

revelados pelo Atlas da Violência 2016, elaborado pelo Ipea e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado na 

semana passada. O estudo tem como base os dados do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério do 

Saúde. 

A taxa de homicídios no país chega a 29,1 em 100 mil 

habitantes - a maior registrada em relação a 50 mil e 53 mil 

mortes ocorridas em 2008 e 2011, respectivamente. Mas chama 

a atenção o elevado índice de mortalidade dos jovens, que 

implica em danos ao processo de desenvolvimento econômico e 

social, levando em conta a perda de indivíduos aptos ou 

inseridos no setor produtivo. 

Entre os fatores que propiciam o aumento de homicídios, o 

estudo destaca a proliferação de armas de fogo. Em 2014, 

44.861 pessoas foram mortas por artefatos bélicos, o que 

representa 76,1% do total dos assassinatos. A projeção é de que 

esse número seria ainda mais elevado não fossem as medidas 

inibidoras do comércio e porte de armas expressas no Estatuto 

do Desarmamento, em vigor desde dezembro de 2003. O 

resultado aquém do esperado com a aplicação da lei pode ser 

atribuído à expansão do comércio de drogas ilícitas e ao crime 

organizado, o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país. 

O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de 

negros entre 2004 e 2014, quando o mesmo indicador em 

relação aos não negros caiu 14,6%. Houve expansão da 

violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% entre 

2004 e 2014. O poder público, segundo o estudo, enfrenta 

dificuldades para conter o problema. Ressalva que o aumento 

não significa fracasso da Lei Maria da Penha nem das políticas 

de prevenção à violência doméstica. 

O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil necessita rever 

as políticas públicas de combate à criminalidade e todas as 

outras formas de agressão que resultam na morte de brasileiros. 

(http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2

016/03/28/interna_politica,635075/editorial-medidas-

indispensaveis-em-defesa-da-vida.shtml) 

 

1- É a única afirmação verdadeira com base no texto a de que: 

 

A. Após o poder público reconhecer que há uma guerra em 

curso no Brasil, resolveu-se modificar as políticas 

públicas que regem esse tipo de estado no país a fim de 

combatê-lo. 

B. De acordo com o Atlas da Violência em 2016, a falta de 

pessoas qualificadas para o mercado de trabalho é 

consequência direta da alta taxa de assassinatos por 

armas de fogo entre os jovens brasileiros. 

C. A pesquisa realizada pelo IPEA também faz uma 

projeção da relação oposta entre o que determina o 

Estatuto do Desarmamento e o aumento substancial de 

jovens armados no Brasil, sendo ele a causa maior desse 

problema. 

D. A taxa de mortos por armas de fogo entre jovens negros 

chama a atenção principalmente quando comparada à de 

jovens não negros que sofreu queda em vez de 

acréscimo. 

E. Apesar da Lei Maria da Penha ter bastante aplicabilidade 

no país, as mulheres ainda são as maiores vítimas da 

violência no Brasil, por serem jovens e negras. 

 

2- Analisando e considerando as estratégias argumentativas 

do texto, é correto afirmar que: 

 

A. Em ―O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil 

necessita rever as políticas públicas de combate à 

criminalidade‖, a argumentação é introduzida por uma 

expressão modalizadora que apresenta o ponto de vista 

do autor. 

B. No trecho ― O total equivale a mais de 10% das pessoas 

mortas no mundo, e coloca o país na liderança em 

assassinatos.‖, o autor se vale da estratégia da 

explicitação, por meio da qual ele procura tornar pública 

uma informação por ele apurada. 

C. No período ―Entre os fatores que propiciam o aumento de 

homicídios, o estudo destaca a proliferação de armas de 

fogo.‖, há um caso de enumeração de informações até 

então supostas pelo público em geral. 

D. No trecho ―Em 2014, 44.861 pessoas foram mortas por 

artefatos bélicos, o que representa 76,1% do total dos 

assassinatos.‖, o autor contrapõe um fato conhecido a um 

dado estatístico para conferir-lhe verossimilhança. 

E. Em ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país.‖, o autor vale-se de um fato histórico 

irrefutável para sustentar sua argumentação. 

 

3- Em qual das alternativas há uma relação de causa e 

consequência: 

 

A. ―Os números foram revelados pelo Atlas da Violência 

2016 / elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, lançado na semana passada.‖ 

B. ―Mas chama a atenção o elevado índice de mortalidade 

dos jovens \ que implica em danos ao processo de 

desenvolvimento econômico e social‖ 

C. ―O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de 

homicídio de negros entre 2004 e 2014 \ Houve expansão 

da violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% 

entre 2004 e 2014.‖ 

D. ―Ressalva que o aumento não significa fracasso da Lei 

Maria da Penha \ nem das políticas de prevenção à 

violência doméstica.‖ 

E.  ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes \ que contribuem para o aumento 

da violência no país.‖ 

 

4- Em qual dos trechos abaixo todas as palavras e expressões 

estão escritas de acordo com as normas ortográficas da 

língua. 

 

A.  ―Tudo o que nos é útil pode ser obtido por pouco 

dinheiro. Só o supérfluo é caro.‖ Alex Munthe 
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B. Parece pretencioso o uso do "eu"; no entanto quem a 

emprega traduz impressões recebidas, não emite 

sentenças, mas quem se veda o uso do "eu", constitui-se 

forçosamente num oráculo.  

JOAQUIM NABUCO 

C. ―Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que 

parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir 

inezorável do tempo.‖  

JOSÉ SARAMAGO 

D. ―Todo pensamento é uma excessão da regra geral, que é 

não pensar.‖  

PAUL VALÉRY 

E. ―Um subsídio de grandes dimensões pode permanecer 

oculto ou ileso durante muitos anos quando a hipocrisia 

conceitual é trabalhada com competência pelos 

beneficiados.‖  

GUSTAVO FRANCO 

 

 
5- Qual a função da linguagem predominante na tirinha 

acima: 

 

A. Apelativa 

B. Conativa 

C. Metalinguística 

D. Referencial 

E. Poética 

 

 

 

―A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do 

engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras: 

Superfícies, tênis, um copo de água. 

A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto 

as nuvens, situavam na natureza o edifício crescendo 

de suas forças simples.‖ 

(João Cabral de Melo Neto. O Engenheiro.) 

 
6- São palavras de classes gramaticais diferentes: 

 

A. Luz – engenheiro 

B. Livre – simples 

C. Sonho – sonha 

D. Superfícies – natureza 

E. Situavam – crescendo 

 

7- No trecho ―A água, o vento, a claridade,‖, o autor 

empregou o recurso da: 

 

A. Gradação 

B. Enumeração 

C. Adjetivação 

D. Nominalização 

E. Oralização 

 

 

Um pomar 
 

     O tempo era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha negra ou como o fole de uma sanfona chorando nas 

madrugadas de baile. Havia o tempo gelado à beira do fogo e o 

tempo das águas refrescantes com cheiro de terra. Havia o 

tempo de tomar mate à sombra vasta dos cinamomos ou dos 

umbus frondosos e o tempo sereno de olhar o horizonte em 

busca de sinais de chuva na Banda Oriental. 

     – Vem água. Se armando lá pros lados do Uruguai. 

Havia o tempo de olhar as barras vermelhas do poente e o 

tempo de contemplar as barras alaranjadas do amanhecer. 

Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato e o tempo de afagar 

as crinas dos cavalos sem pressa de montar. Havia o tempo de 

ouvir uma história com muitas reviravoltas e o tempo de 

silenciar longamente antes de dar uma resposta qualquer. Havia 

o tempo de sorver. Foi isso que se perdeu? 

 

(Juremir Machado da Silva. In: 

http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=

cronica) 

 

8- No texto, o autor: 

 

A. É saudosista, mas sem nenhum desejo de voltar ao 

passado. 

B. Cria uma realidade utópica para suportar as mazelas da 

modernidade. 

C. Demonstra padecer de um sentimento de nostalgia de 

uma realidade pessoal que já não é mais possível. 

D. É díspare ao padecer de um sentimento passadista, mas 

se sentir feliz no presente. 

E. Estabelece uma dialética doentia entre o ontem e o hoje 

sem que se faça entender pelo leitor mais atento. 

 

9- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O verbo ‗haver‘ é empregado repetidas vezes no 

sentido de ‗existir‘. 

B. Mesmo sendo convencionalmente impessoal, podemos 

identificar o sujeito em pelo menos duas ocorrências do 

verbo ‗haver‘ no texto. 

C. O verbo ‗haver‘ só pode ser considerado impessoal se 

empregado no sentido de ‗ser‘. 

D. Ao não se referir a nenhuma pessoa, o verbo ‗haver‘ 

não é adequado em textos autobiográficos. 

E. O verbo ‗haver‘ impessoal é obrigatoriamente 

empregado na terceira pessoa do plural. 

 

 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/joaquim-nabuco-1/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/jose-saramago/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/paul-valery/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/gustavo-henrique-de-barroso-franco/
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
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10- Em qual dos trechos foi empregada uma linguagem 

conotativa: 

 

A. ―era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha‖ 

B. ―Foi isso que se perdeu?‖ 

C. ―antes de dar uma resposta qualquer‖ 

D. ―uma sanfona chorando nas madrugadas de baile‖ 

E. ―em busca de sinais de chuva na Banda Oriental‖ 

 

11- No período ―Foi isso que se perdeu?‖, a oração sublinhada 

tem função de: 

 

A. Sujeito 

B. Complemento nominal 

C. Advérbio 

D. Adjetivo 

E. Pronome 

 

12- ―Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato‖ 

Em qual das alternativas o verbo ‗inspirar‘ tem o mesmo 

sentido que no trecho do texto? 

 

A. ―Você inspira os sons e os deixa jorrar para o corpo com 

a expiração — por assim dizer, os deixa esmorecer no 

corpo, e enquanto eles esmorecem.‖ Rudjiger Ralhke 

B. ―Miguel Anjo inspirou-se na fé para delinear o seu 

majestoso quadro do — Juízo final‖ Antônio da Cruz 

Cordeiro 

C. ―O inferno inspirou-lhe. Entra na cozinha; ordena ao 

cozinheiro que lhe guise o coração‖ Camilo Castelo 

Branco 

D. ―São Paulo não inspira amor à primeira vista, mas aos 

poucos se começa a perceber seus encantos e termina-se 

por gostar dela.‖ Júlio Valim 

E. ―Assim, pois, ainda que se inspire nos métodos de estudo 

das matrizes externas, estes certamente não podem ser 

definitivos.‖ José Aderaldo Castello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Sobre o emprego da vírgula no texto: 

 

A. Após a conjunção ‗e‘ é obrigatória. 

B. Em ‗então‘ foi empregada pela regra que rege a vírgula 

após os adjuntos adverbiais curtos. 

C. Em ‗até breve, até logo, até já‘ foi empregada para 

separar termos de mesma função sintática numa 

enumeração. 

D. ‗que é pra isso que esse troço serve‘ ficou entre vírgulas 

porque é aposto e deve ser isolado. 

E. Antes de ‗afinal‘ a vírgula não é facultativa. 

 

14- Em ‗divirtam-se‘ verifica-se o emprego do pronome 

enclítico. O mesmo deveria ter ocorrido em qual das 

alternativas abaixo de modo que a norma padrão da língua 

fosse obedecida? 

 

A. O presidente apareceu lhes avisando sobre as votações.  

B. Aqui se vive em paz e harmonia. 

C. Comprarei o carro se me for útil, mas duvido. 

D. Ou sai, ou se dá mal. 

E. Me alcança essa bolsa? 

 

15- Em ―Mas divirtam-se, que é pra isso que esse troço serve, 

afinal‖, o ‗que‘ estabelece com a oração anterior a relação 

de: 

 

A. Alternância 

B. Explicação 

C. Consecução  

D. Conclusão  

E. Causa 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16 – Nas Convulsões de grande mal (motoras principais), 

caracterizam  a fase clônica, EXCETO: 

 

A. Pupilas dilatadas  

B. Perda imediata de consciência 

C. Contração generalizada e simétrica de toda a 

musculatura corporal 

D. Braços fletidos 

E. Pernas, cabeça e pescoço estendidos 

 

17 – Podem caracterizar a demência de Lewy, EXCETO: 

 

A. Parkinsonismo 

B. Alucinações auditivas 

C. Habilidades cognitivas flutuantes 

D. Risco aumentado de quedas 

E. Falhas autonômica 

 

18 – São inibidores da recaptação da serotonina, EXCETO: 

 

A. Citalopram 

B. Clomipramina 

C. Imipramina 

D. Fluvoxamina 

E. Paroxetina 
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19 – O Estado de Mal Epiléptico (EME) é definido como mais 

que ______de atividade convulsiva contínua ou ______ crises 

epilépticas sequenciais sem total recuperação do nível de 

consciência entre as crises. 

 

A. 30 minutos / mais de duas. 

B. 40 minutos / mais de duas. 

C. 30 minutos / duas ou mais. 

D. 40 minutos / duas ou mais. 

E. 20 minutos / uma ou mais. 

 

20 – É caracterizada por déficit motor e espasticidade 

unilateral. A lesão ocorre em um lado do córtex ocasionando a 

deficiência motora no lado contralateral do corpo, as alterações 

iniciais se tornam evidentes por volta do quarto mês de vida 

com a preferência unilateral para alcance de objetos, ou seja, a 

criança terá dificuldade de utilizar o braço ou a perna do 

mesmo lado do corpo. 

 

Esta é a definição de que tipo de paralisia cerebral? 

 

A. Quadriplégica 

B. Hemiplégica 

C. Diplégica 

D. Monoplégica 

E. Triplégica 

 

21 – Caracteriza a Síndrome do X-Frágil, EXCETO: 

 

A. Retardo mental. 

B. Hiperflexibilidade. 

C. Face longa, orelhas grandes, queixo grande, 

macrocefalia. 

D. Em geral as mães possuem o erro genético, mas não 

apresentam a doença. Apenas transmitem para seus 

filhos homens. 

E. Adolescência: testículos grandes (macroorquidia). 

 

22 – São características da Síndrome de Cornélia de Lange, 

EXCETO: 

 

A. Retardo mental variável ou autismo 

B. Atraso motor e da linguagem 

C. Dificuldade de sucção e vômitos 

D. Menor sensibilidade para dor. 

E. Microcefalia e baixa estatura 

 

23 – Dos agentes etiológicos bacterianos da meningite citados 

abaixo, indique qual o mais presente na infecção em recém-

nascidos: 

 

A. Streptococcus agalactiae. 

B. Haemophilus influenzae. 

C. Streptococcus pneumoniae. 

D. Neisseria meningitidis  

E. bacilos Gram-negativos em geral. 

 

24 – É um Transtorno Desintegrativo da Infância: 

 

A. Transtorno de Asperger. 

B. Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra 

Especificação. 

C. Síndrome de Heller. 

D. Transtorno de Rett. 

E. Psicose infantil atípica. 

 

25 – Refere-se ao quadro clínico da Neurocisticercose, 

EXCETO: 

 

A. Crises convulsivas, associadas à inflamação 

parenquimatosa ao redor dos cisticercos. 

B. Hidrocefalia por obstrução do LCR. 

C. Hipertensão intracraniana. 

D. Meningite. 

E. Acidente Vascular Cerebral Isquêmico. 

 

26 – Refere-se à Neuropatia do nervo Radial, EXCETO: 

 

A. É uma neuropatia compressiva do n. Radial no sulco 

espiral do úmero. 

B. Associado a Diabetes, obesidade, artrite reumatóide, 

gestação e hipotireoidismo.  

C. Ocorre fraqueza dos extensores do punho e dos dedos. 

D. Perda sensitiva no aspecto látero-dorsal da mão e dos 4 

primeiros dedos. 

E. Tratamento conservador. 

 

27 – Apresenta-se como Polineuropatia Desmielinizante aguda: 

 

A. Difteria. 

B. Paraproteinemia. 

C. Neuropatias hereditárias motoras e sensoriais. 

D. Doença de Refsum. 

E. Leucodistrofias. 

 

28 – Quanto à estimulação repetitiva no botulismo é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Deve ser realizada nos músculos mais acometidos. 

B. Incremento da amplitude da resposta à alta frequência. 

C. Pode ser normal na fase precoce da doença. 

D. Normaliza com a melhora clínica após vários meses. 

E. Não se correlaciona com a severidade da doença e sim 

com sua cronicidade. 

 

29 – Participa em maior frequência da hipertensão intracraniana 

idiopática, EXCETO: 

 

A. Cefaléia. 

B. Náuseas e vômitos. 

C. Perda progressiva do campo periférico. 

D. Diplopia vertical por paresia do nervo troclear. 

E. Obscurecimento transitório da visão. 

 

30 – Na tromboflebite dos membros inferiores, em sua fase 

inflamatória aguda pode-se administrar enoxiparina em que 

dosagem? 

 

A. 10mg/dia. 

B. 20mg/dia. 

C. 30mg/dia. 
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D. 40mg/dia. 

E. 50mg/dia. 

 

31 – É uma Manifestação clínica mais frequente da sífilis 

congênita: 

 

A. Meningite asséptica 

B. Osteocondrite/ periostite  

C. Sífilis meningovascular  

D. Pseudoparalisia  

E. Nefropatia  

 

32 – É uma Miopatia metabólica: 

 

A. Nemalínica 

B. Mitocondriopatias 

C. Distúrbios da beta-oxidação 

D. Glicogenoses 

E. Canalopatias 

 

33 – Utilizado para Tratamento específico da enxaqueca: 

 

A. Di-hidroergotamina  

B. Corticosteróide 

C. Fenotiazínicos  

D. Opióides  

E. Isometepteno  

 

34 – Refere-se ao Quadro clínico do hipotireoidismo congênito, 

EXCETO: 

 

A. Atraso no crescimento e desenvolvimento  

neuropsicomotor. 

B. Baixa estatura. 

C. Microglossia. 

D. Hérnia umbilical. 

E. Icterícia prolongada. 

 

35 – O Estupor e/ou hemiparesia nos Preditores de 

Vasoespasmo em Pacientes com Hemorragia Subaracnóidea 

refere-se ao grau: 

 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

E. V 

 

36 – Nos estágios clínicos da doença de Alzheimer refere-se ao 

estágio II da doença, EXCETO: 

 

A. Dependentes para atividades simples. 

B. Distúrbios neuropsiquiátricos: alucinações, paranóia e 

irritabilidade.  

C. Fragmentação do sono. 

D. Apraxia motora ao exame físico. 

E. EEG e TAC/RM geralmente normais. 

 

 

 

 

37 – São manifestações clínicas do tremor essencial, EXCETO: 

 

A. Tremor de alta frequência (até 24 Hz). 

B. Afeta predominantemente os membros superiores. 

C. Mais evidente quando tenta manter-se numa postura 

ou realizar uma ação. 

D. Bilateral e simétrico, mas um dos lados podem ser 

afetados de maneira predominante. 

E. Pode envolver a cabeça (horizontal ou vertical). 

 

38 – Os Blefarospamos são: 

 

A. Contrações distônicas das pálpebras com aumento do 

piscar. 

B. Contrações dos músculos da parte inferior da face, 

lábios, língua e mandíbula. 

C. Contrações distônicas das cordas vocais durante a 

fonação, prejudicando a fala. 

D. Contrações distônicas dos músculos do pescoço. 

E. Podem acometer os braços ou pernas. 

 

39 – Gregory e Hodges (1996) apresentam diversos critérios 

clínicos para o diagnóstico da variante frontal da demência 

Fronto-Temporal (DFT). Estão entre eles, EXCETO:  

 

A. Apresentação em forma insidiosa e progressiva por um 

período de 6 meses com pelo menos cinco por eles 

apresentados como: Desinibição; Inquietude motora; 

Distractibilidade. 

B. Preservação da memória de feitos recentes, orientação 

espacial e praxias.  

C. Evidência neuropsicológica de marcada disfunção 

frontal. 

D. Ausência de traumatismos Craneo-encefálicos, AVC, 

Alcoolismo, Parkinson, ou outros movimentos 

anormais. Escala vascular de Hachiski < 2.  

E. Podem existir transtornos psiquiátricos tais como 

condutas violentas.  

 

40 – Referem-se aos Princípios fundamentais estabelecidos no 

Capítulo I do Código de Ética Médica, EXCETO: 

 

A. A Medicina  é uma profissão a serviço da saúde do ser 

humano e da coletividade e será exercida sem 

discriminação de nenhuma natureza. 

B. O alvo de toda a atenção do médico  é a saúde do ser 

humano, em benefício da qual deverá agir com o 

máximo de zelo e o melhor de sua capacidade 

profissional. 

C. Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o 

médico necessita ter boas condições de trabalho e ser 

remunerado de forma justa. 

D. Ao médico cabe indicar o procedimento adequado ao 

paciente, observadas as práticas cientificamente 

reconhecidas e respeitada a legislação vigente. 

E. Compete ao médico aprimorar continuamente seus 

conhecimentos e usar o melhor do progresso científico 

em benefício do paciente. 

 

 

  


