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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 – O tipo de proteínas monoclonais encontrados em maior 

número no mieloma múltiplo:  

 

A. IgA. 

B. IgD. 

C. IgE. 

D. IgG. 

E. IgM. 

 

17 – No diagnóstico de hemoconcentração na dengue, o índice 

hematócrito/hemoglobina é: 

 

A. Maior que 3,5 

B. Menor que 3,5 

C. Menor que 4,5 

D. Maior que 2,5 

E. Menor que 2,5 

 

18 – Refere-se ao Diagnóstico Laboratorial da Leishmaniose 

Visceral, EXCETO: 

 

A. Anemia normocítica, normocrômica. 

B. Neutropenia, presença de eosinófilos. 

C. TGO e TGP moderadamente elevadas. 

D. Bilirrubinas discretamente aumentadas. 

E. Inversão albumina-globulina. 
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19 – São manifestações que podem ocorrer na síndrome 

urêmica, EXCETO: 

 

A. Convulsões. 

B. Epigastralgia. 

C. Hipergonadimo. 

D. Pericardite. 

E. Pulmão da uremia. 

 

20 – Na classificação de diarreia, as condições em que há 

exposição inadequada do quimo no epitélio intestinal é 

denominada: 

 

A. Diarreia osmótica. 

B. Diarreia secretória. 

C. Diarreia exsudativa. 

D. Diarreia de contato mucoso limitado. 

E. Diarreia purulenta. 

 

21 – Caracteriza a sintomatologia do estágio intermediário da 

AIDS, EXCETO: 

 

A. Linfadenopia. 

B. Herpes Zoster. 

C. Displasia cervical. 

D. Neuropatia periférica. 

E. Candidíase oral e vaginal. 

 

22 – Podem ocasionar hepatopatias crônicas, EXCETO: 

 

A. Vírus A. 

B. Doença de Wilson. 

C. Cirrose biliar primária. 

D. Fibrose cística. 

E. Galactosemia. 

 

23 – Durante uma crise de autismo, o local adequado de 

acolhimento na rede pública é: 

 

A. CAPS I. 

B. CAPS II. 

C. CAPS III. 

D. CAPS infanto-juvenil. 

E. NAFS. 

 

24 – Para manter a enorme produção de ovos férteis, esses 

helmintos da ascaridíase consomem grande quantidade de 

nutrientes, espoliando o hospedeiro; nutrem-se basicamente de, 

EXCETO: 

 

A. Proteínas. 

B. Carboidratos. 

C. Lipídios. 

D. Vitaminas A e C.  

E. Cálcio e fósforo. 

 

25 – É uma indicação da Gastróclise: 

 

A. Alterações do estado de Consciência. 

B. Intolerância à Glicose. 

C. Íleo Paralítico (Metabólico). 

D. Distensão Abdominal acentuada com RHA +. 

E. Choque Hipovolêmico. 

 

26 – São características da Doença Hemolítica Perinatal por 

incompatibilidade de Rh, EXCETO: 

 

A. Anemia moderada a grave. 

B. Bilirrubina aumentada ao nascer. 

C. Hemácias nucleadas em número moderados ou muito 

aumentado. 

D. Retículos nucleados em número moderados ou muito 

aumentado. 

E. Geralmente ocorre na 1ª gravidez. 

 

27 – Na posição do peso em relação aos pontos de corte 

superior e inferior, classifica-se como risco nutricional a 

criança com percentil: 

 

A. Acima do 97. 

B. Entre 97 e 3. 

C. Entre 10 e 3. 

D. Entre 3 e 0,1. 

E. Abaixo do 0,1. 

 

28 – No trauma torácico contuso, na relação mecanismos e 

fisiopatologia, relaciona-se com impacto direto sobre tórax com 

a glote fechada: 

 

A. Contusões pulmonares e cardíacas. 

B. Lesões laringo-traqueais. 

C. Ruptura brônquica. 

D. Ruptura aórtica. 

E. Ruptura do ducto torácico. 

 

29 – Esquemas de profilaxia com Rifampicina recomendado 

para paciente adulto com Meningite por Haemophillus 

influenzae:  

 

A. 600 mg/dia VO 2x/dia por 2 dias. 

B. 600 mg/dia VO 2x/dia por 4 dias. 

C. 600 mg/dia VO 1x/dia por 2 dias. 

D. 600 mg/dia VO 1x/dia por 4 dias. 

E. 250 mg IM dose única. 

 

30 – São possíveis causas da deficiência de vitamina B12, 

EXCETO: 

 

A. Diminuída absorção por ausência do FI na secreção 

gástrica.  

B. Insuficiência biliar. 

C. Ressecção cirúrgica do estômago (fundo e cárdia) ou 

da superfície de absorção do íleo. 

D. Síndromes de má absorção.  

E. Vegetarianos estrito. 

  

31 – São sinais e sintomas da herpes genital, EXCETO: 

 

A. Cacho de vesícula na área genital. 

B. Dor muscular e/ou dor localizada. 

C. Possível sobre-infecção das lesões. 
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D. Mucosa cérvico-vaginal com aspecto eritematoso, sem 

edema e com erosões dolorosas. 

E. Evolução para erosão dos cachos de vesículas. 

 

32 – O profissional de saúde deve conduzir o planejamento 

familiar de forma legal e consciente. Logo, induzir ou instigar 

dolosamente uma paciente a prática de esterilização cirúrgica 

tem  pena de: 

 

A. Reclusão, de três a seis meses. 

B. Reclusão, de três meses a um ano. 

C. Reclusão, de seis meses a um ano. 

D. Reclusão, de um a dois anos. 

E. Reclusão, de um a cinco anos. 

 

33 – São reações adversas ao uso de imunoglobulina 

antitimócito, EXCETO: 

 

A. Hipotenção. 

B. Taquicardia. 

C. Taquipnéia. 

D. Neutropenia. 

E. Vômito. 

 

34 – A hipoglicemia pode ser observada nas seguintes 

situações, EXCETO: 

 

A. Hipopituitarismo. 

B. Feocremocitoma. 

C. Doença de Addison. 

D. Dipsomania. 

E. Anorexia nervosa. 

 

35 – A hiperalbuminemia, embora mais rara, pode ocorre na: 

 

A. Síndrome nefrótica. 

B. Cirrose hepática. 

C. Desidratação. 

D. Tireotoxicose. 

E. Kwashiorkor. 

 

36 – Indique a alternativa INCORRETA quanto aos Exames 

complementares no Acidente Botrópico, EXCETO: 

 

A. Tempo de Coagulação (TC): de fácil execução, sua 

determinação é importante para elucidação diagnóstica 

e para o acompanhamento dos casos. 

B. Hemograma: geralmente revela leucocitose com 

neutrofilia e desvio à esquerda, hemossedimentação 

elevada depois das 12 horas do acidente e 

plaquetopenia de intensidade variável. 

C. Exame sumário de urina: pode haver proteinúria, 

hemafúria e leucocitúria. 

D. Outros exames laboratoriais poderão ser solicitados, 

dependendo da evolução clínica do paciente, com 

especial atenção aos eletrólitos, uréia e creatinina, 

visando à possibilidade de detecção da insuficiência 

renal aguda. 

E. Métodos de imunodiagnóstico: antígenos do veneno 

botrópico podem ser detectados no sangue ou outros 

líquidos corporais por meio da técnica de ELISA. 

37 – Em Ressuscitação cardiopulmonar (RCP), a recomendação 

atual da frequência das compressões torácicas em vítimas 

adultas de parada cardiorrespiratória - PCR, o correto é que os 

socorristas apliquem compressões torácicas a uma frequência 

de: 

 

A. 100 a 120/min.  

B. 100 a 150/min.  

C. 100 a 180/min.  

D. Mínima de 100/min.  

E. Mínima de 120/min. 

 

38 – As vacinas recomendadas para crianças com dois meses 

são, EXCETO: 

 

A. Penta/DTP. 

B. Vip/vop. 

C. Pneumocócica 10V. 

D. Rotavírus humana. 

E. Meningococo C conjugada. 

 

39 – Referente ao quadro clínico e exame físico do infarto 

agudo do miocárdio, é INCORRETO afirmar: 

 

A. É caracterizada por dor precordial em aperto à 

esquerda, irradiada para o membro superior esquerdo, 

de grande intensidade e prolongada (maior do que 20 

minutos), que não melhora ou apenas tem alívio 

parcial com repouso ou nitratos sublinguais.  

B. A irradiação para mandíbula, membro superior direito, 

dorso, ombros e epigástrio também é possível.  

C. Em pacientes diabéticos, idosos ou no período pós-

operatório, o infarto pode ocorrer na ausência de dor, 

mas com náuseas, mal-estar, dispnéia, taquicardia ou 

até confusão mental. 

D. A ausculta cardíaca pode revelar taquicardia, sopros 

valvares (fator de pior prognóstico) e terceira bulha 

(em virtude de disfunção valvar isquêmica).  

E. Ausculta de estertores pulmonares em pacientes 

dispnéicos é um sinal de falência ventricular em 

pacientes de alto risco. 

 

40 – Ceto-acidose diabética (CAD) e descompensação diabética 

hiperosmolar (DDH) são as complicações agudas mais sérias 

do Diabetes Mellitus (DM), mesmo quando manejadas 

adequadamente. Caracteriza o quadro clínico da 

hipercetonemia, EXCETO: 

 

A. Acidose metabólica. 

B. Perda de eletrólitos. 

C. Respiração de kussmaul. 

D. Dor abdominal. 

E. Diaforese.  

 

  


