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"Em apenas uma geração, o estado de exaltação diante 
do inebriante ganho de tempo e expansão de 
conhecimento proporcionado pela era digital começa a ser 
mitigado por quem se sente sufocado ou distraído peias 
demandas ininterruptas da conectividade. Segundo 
pesquisa recente, quem envereda pela pantagruélica 
massa de páginas da internet, dedica, em média, não mais 
de dez segundos a cada uma que acessa." (Dorrit 
Harazim)

Leia o texto abaixo e responda às questões 1, 2 e 3.

QUESTÃO 1
Assinale a opção que sintetiza a ideia principal do texto.

(A) A indiscutível expansão do conhecimento humano via 
internet.

(B) O desenvolvimento incalculável dos meios de 
comunicação na era digital.

(C) O domínio absoluto e produtivo da internet na vida 
das pessoas.

(D) O surgimento da necessidade de uma desaceleração 
dos contatos digitais.

(E) Os transtornos intelectuais causados pela ausência 
de conectividade.

QUESTÃO 2
Assinale a opção que indica corretamente o sentido da 
palavra destacada no trecho:

"[...]o estado de exaltação diante do inebriante ganho de 
tempo e expansão de conhecimento proporcionado pela 
era digital começa a ser mitigadof...1."

(A) Abrandado.
(B) Sustentado.
(C) Exacerbado.
(D) Determinado.
(E) Pressionado.

QUESTÃO 3
Assinale a opção que identifica corretamente o tipo de 
estrutura argumentativa do enunciado abaixo.

"[...]Segundo pesquisa recente, quem envereda pela 
pantagruélica massa de páginas da internet, dedica, em 
média, não mais de dez segundos a cada uma que 
acessa." {Dorrit Harazim)

(A) Analogia.
(B) Senso comum.
(C) Regra de justiça.
(D) Contra-argumentação.
(E) Citação de autoridade.

Em qual opção todas as palavras estão corretamente 
grafadas?

(A) engeitado - alforge - ultraje.
(B) faxina - enxaqueca - encharcado,
(C) essencial - descançar - assunsão.
(D) extremoso - espectativa - extinguir,
(E) recender - antecipar - imprecindível.

QUESTÃO 5
Em que opção a frase está correta, segundo os critérios 
ortográficos vigentes?

(A) Neste ínterim, coube à ele esperar a solução do 
problema.

(B) As vezes os expectadores se manifestam, no cinema.
(C) Ele saiu à reveiia, depois que recebeu o 

contracheque.
(D) Ela gosta de dar blusas cor de rosa às amigas.
(E) À seguir, todos serão levados para a auto-escola.

QUESTÃO 6
Observe a frase a seguir.

Foi uma cerimônia muito fina, para poucos convidados.

Assinale a opção em que o adjetivo destacado é utilizado 
com o mesmo sentido empregado na frase anterior.

(A) Tinha uma voz fina, que às vezes desafinava.
(B) Sabia gastar dinheiro e frequentar ambiente fino,
(C) Selecionou para o jantar um vinho de fino sabor.
(D) O livro coube na bolsa porque era fino e pequeno.
(E) O aluno fez uma observação fina, que demonstrou 

domínio do conteúdo.

QUESTÃO 4

QUESTÃO 7
Em que opção a regência verbal está correta, de acordo 
com a norma padrão?

(A) Informei-lhe de que o diretor não estava presente.
(B) Os amigos lhe cumprimentaram por seu sucesso.
(C) As moças, em luto, esvaíram-se de lágrimas.
(D) Convoquei-os a se apresentarem prontamente.
(E) Ele diz que as músicas de Mozart o aprazem.
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Que opção apresenta a característica do comportamento 
humano sugerida pelo dito popular “Se o falar é prata, o 
silêncio é ouro,”?

(A) Timidez.
(B) Discrição.
(C) Melancolia.
(D) Insegurança.
(E) Inconsciência.

QUESTÃO 8

QUESTÃO 9 
Leia a frase abaixo.

Carlos é trabalhador, ao passo que seus irmãos não 
gostam de trabalhar.

Assinale a opção em que o significado da locução 
destacada está indicado corretamente.

(A) Tempo.
(B) Exclusão.
(C) Concessão.
(D) Proporção.
(E) Contraste.

QUESTÃO 10
Em que opção se encontra um exemplo de uso 
exclusivamente denotativo da linguagem?

(A) Toda unificação que pretenda arejar as regras de uso 
da língua deve ser sempre bem-vinda.

(B) O Novo Acordo, que regula a representação escrita 
da língua, incide apenas sobre a roupagem das 
palavras e as notações léxicas.

(C) A Língua Portuguesa é um bem precioso que une 
povos que o mar separa, mas que a afetividade 
aproxima.

(D) As palavras usadas pelos falantes em cada país 
constituem um imenso e inesgotável manancial de 
termos, com origens muito diversas.

(E) Alguns pronunciamentos divergentes sobre a nova 
ortografia tornam oportuna a reiteração de alguns 
aspectos que a caracterizam.

QUESTÃO 11
Que palavra foi formada pelo mesmo processo que o 
vocábulo "couve-flor"?

(A) Malmequer.
(B) Embora.
(C) Burocracia.
(D) Anglicismo.
(E) Circumpolar.

Em que opção a preposição de completa a lacuna 
corretamente, de acordo com a norma padrão?

(A) Eles têm muita facilidade____falar em público.
(B) O homem foi indagado____sua chegada até aqui.
(C) A negociata____vigaristas é sempre prejudicial.
(D) Passe-me um lenço embebido____água, por favor.
(E) Meu irmão tem alergia____pelo de gato e mofo.

QUESTÃO 13
Assinale a opção em que o emprego do pronome oblíquo 
átono está de acordo com a norma padrão.

(A) Faz bastante tempo que não lhe vejo.
(B) Quando encontrei-lhe, estava em paz.
(C) Teria enganado-me facilmente sem sua ajuda.
(D) Em se tratando de futebol, abstenho-me.
(E) O tenho em grande conta, meu amigo.

QUESTÃO 14
Em que opção a forma verbal destacada foi empregada de 
acordo com a norma padrão?

(A) Quando eles proporem algo aceitável, podemos 
conversar,

(B) Acredito que oulirei meu carro no próximo fim de 
semana.

(C) Mamãe quer que nós ceiemos à meia-noite em ponto, 
no Natal.

(D) Era preciso que eles reavessem logo os documentos 
perdidos.

(E) Angélica antevira que seus amigos sairiam sem ela 
anteontem.

QUESTÃO 15
Assinale a opção em (que a palavra destacada foi 
corretamente acentuada.

(A) Devemos procurar apôio uns com os outros.
(B) Manteve o braço na tipóia durante toda a manobra.
(C) Nem todos os heróis de guerra foram condecorados.
(D) Não convêm levar as crianças para a festa na praia.
(E) Os meninos abandonados foram conduzidos ao 

Juizado,

QUESTÃO 12
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"Língua, reügião e alta cultura são os únicos componentes 
de uma nação que podem sobreviver quando ela chega ao 
término da sua duração histórica. São os valores 
universais, que, por servirem a toda a humanidade e não 
somente ao povo em que se originaram, justificam que ele 
seja lembrado e admirado por outros povos. A economia e 
as instituições são apenas o suporte, local e temporário, 
de que a nacão se utiliza para seguir vivendo enquanto 
gera os símbolos nos quais sua imagem permanecerá 
guando ela própria iá não existir.11 (Olavo de Carvalho)

Com relação ao emprego da vírgula no período destacado, 
assinale a opção em que o comentário está correto.

(A) As vírgulas separam o vocativo do termo 
fundamental.

(B) As vírgulas podem ser retiradas sem prejuízo do 
sentido.

(C) Seria possível substituir as vírgulas por pontos e 
vírgulas.

(D) O uso das vírgulas se deve ao deslocamento de 
termos.

(E) As vírgulas estão isolando termos de natureza 
adverbial.

QUESTÃO 17
Em que opção a frase está escrita de acordo com a norma 
padrão?

(A) A empresa que trabalhava demitiu muitos 
funcionários.

(B) Essa é uma idade maravilhosa, onde você descobre a 
vida.

(C) Este é o autora cuja obra me referi naquele artigo.
(D) O sentimento no qual ela demonstra por mim é 

sublime.
(E) Ela lembrou de que o aniversário do seu irmão é 

hoje?

QUESTÃO 18
Assinale a opção em que os substantivos são 
exclusivamente do gênero masculino.

(A) clã - milhar.
(B) hélice - diabete.
(C) síndrome - libido.
(D) proclama - cataplasma.
(E) suéter - indivíduo.

QUESTÃO 16

De acordo com a norma padrão, marque a opção em que 
a forma verbal destacada está correta.

(A) Eles aguam as plantações todos os dias pela manhã.
(B) As costureiras embainham as calças com rapidez.
(C) Eu remedeio minhas gripes com cama e sopa de 

galinha.
(D) As professoras interviram na discussão entre os 

alunos.
(E) Tendo em vista os riscos, eu ópto por não viajar. 

QUESTÃO 20
Assinale a opção em que a colocação dos termos na frase 
encontra-se na ordem direta.

(A) Simples e asseadas eram as roupas que ela usava.
(B) Esconde-se o sol, crescem as nuvens, cai a chuva 

fina.
(C) Nenhum de nós deverá repetir palavras tão rudes e 

injustas.
(D) Ainda doíam-lhe nos pés as pisadas dos jogadores 

adversários.
(E) À disciplina devemos todas as nossas conquistas 

profissionais.

QUESTÃO 21
Assinale a opção em que o sufixo adverbial mente exprime 
tempo.

(A) Mormente.
(B) Terrivelmente.
(C) Possivelmente.
(D) Inadvertidamente.
(E) Concomitantemente.

QUESTÃO 22
Marque a opção em que a frase está correta, de acordo 
com as regras de concordância.

(A) Só três por cento da platéia pagou ingresso.
(B) Estes automóveis são tais qual aqueles outros.
(C) Aqueles meninos parecem estarem desatentos.
(D) A série primeira e segunda são as mais difíceis.
(E) Os acordos australos-chineses já foram assinados.

QUESTÃO 19
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Assínaíe a opção que, de acordo com a norma padrão, a 
expressão sublinhada NÃO admite a variante de regência 
indicada entre parênteses.

(A) Rachei de Queiroz é a autora de cuias obras sou 
leitora fiel. (sobre cujas)

(B) A pena de morte é uma:medida a que nunca fui 
favorável, (â qual)

(C) Foi profícua a reunião em aue comparecí hoje. (a 
que)

(D) E uma discussão sobre a qual não insistirei mais. (na 
qual)

(E) A empresa a aue me associei é muito sólida, (em 
que) .

QUESTÃO 24
Assinale a opção correta quanto à classe gramatical do 
termo destacado na frase: “Diante do perigo, ele ficou feito 
uma estátua”.

(A) Verbo.
(B) Adjetivo.
(C) Conjunção.
(D) interjeição.
(E) Substantivo.

QUESTÃO 25
Assinale a opção:;em que a concordância verbal está 
correta, tendo em vista a norma padrão.

(A) Tu e eu comparecerão à reunião mais tarde.
(B) Soou dez horas assim que chegamos à Igreja.
(C) Memórias Póstumas de Brás Cubas me encantam.
(D) Foi eu que lhe enviei os documentos para análise,
(E) Eia é uma das raras pessoas que escreve desse 

modo.

QUESTÃO 26
Com relação à endocardite infecciosa, assinale a opção 
correta.

(A) A infecção por HiV nos usuários de drogas tem 
influência significativa nas causas de endocardite.

(B) Endocardite associada a marca-passo é sensível à 
meticilina.

(C) Endocardite por S.aureus geralmente não apresenta 
forma subaguda.

(D) Endocardite polimicrobiana não ocorre entre usuários 
de drogas injetáveis.

(E) Endocardite subaguda é causada por estreptococos 
viridans.

QUESTÃO 23
Qual a neoplasia maligna mais comum na infância?

(A) Leucemia.
(B) Retinoblastoma.
(C) Tumor do Sistema Nervoso Central.
(D) Tumor Ósseo.
(E) Linfoma.

QUESTÃO 28
Sabe-se que a neuropatia diabética desenvolve-se em,
aproximadamente, 50% dos pacientes diabéticos, A forma
de apresentação mais comum dessa neuropatia é a

(A) mononeuropatia periférica.
(B) polineuropatia sensitiva distai e simétrica.
(C) neuropatia autonômica isolada.
(D) polineuropatia motora pura.
(E) mononeuropatia múltipla.

QUESTÃO 29
Assinale a opção correta com relação ao HIV/AIDS.

(A) Os pacientes infectados pelo HBV e pelo HIV têm 
uma incidência alta de doença hepática inflamatória.

(B) Os distúrbios dermatológicos ocorrem em menos de 
90% dos pacientes infectados peio HIV.

(C) A trombocitopenia é a anormalidade do sistema 
hematopoiético mais frequente nos pacientes HIV 
positivos.

(D) A maioria dos pacientes portadores de LT CD4+ 
abaixo de 200 células/mm3 apresentam-se sempre 
assintomáticos.

(E) As lesões orais como a candidíase oral e a 
ieucoplasia pilosa ora! geralmente indicam declínio 
imunológico muito avançado.

QUESTÃO 30
Com relação ao herpes-zóster, pode-se afirmar que:

(A) em geral, está relacionado com neoplasia interna.
(B) a vacinação em idade avançada pode auxiliar para 

reduzir a sua ocorrência e gravidade.
(C) a dor prodrômica é o maior fator de risco para a 

neuralgia pós-herpética.
(D) a idade não é fator de risco para a ocorrência de 

neuralgia pós herpética.
(E) consiste em erupções vesiculosas bilaterais 

acompanhadas de dor intensa.

QUESTÃO 27
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Sobre emergências hipertensivas, marque a opção 
correta.

(A) O objetivo da terapia na encefalopatia hipertensiva é 
reduzir a pressão arterial média (PAM) em 35% em 
um período de minutos até 2 horas.

(B) O grau de lesão ao órgão alvo, e não o nível de 
pressão arterial isoladamente, é que determina a 
rapidez com a qual a pressão arterial deve ser 
reduzida.

(C) A Fentoiamina e o Nitroprussiato não são eficazes 
nas crises adrenérgicas como o feocromocitoma.

(D) O Nitroprussiato de sódio é o tratamento de escolha 
para crises hipertensivas, inclusive para isquemia do 
miocárdio.

(E) O Labelatol parenteral e o Nicardipino não são 
eficazes na encefalopatia hipertensiva.

QUESTÃO 32
São sinais prognósticos de pancreatite biliar (Sinais de 
Ranson):

(A) idade > 40 anos.
(B) Queda do hematócrito > 10%.
(C) Cálcio <10 mg/1 OOml.
(D) Sequestro líquido > 3 litros.
(E) Glicose > 300mg/1 OOml.

QUESTÃO 33
O molusco contagioso que se apresenta clinicamente por 
pápuias umbilicadas, da cor da pele, prevaiente em 
crianças, pertence ao grupo:

(A) Herpesvírus.
(B) Retrovírus,
(C) Poxvírus.
(D) Togavírus.
(E) Papovavírus.

QUESTÃO 34
Qual patologia é mais comumente associada à 
incontinência urinária de esforço?

(A) Fístula pós-operatória.
(B) Instabilidade do detursor.
(C) Prolapso uretrovesical.
(D) Bexiga hiporreflexiva.
(E) Diabete Melito.

QUESTÃO 31
Analise as afirmativas a seguir e coloque V (verdadeiro) ou 
F (falso), de acordo com as mudanças do Calendário 
Nacional de Vacinação/2016, assinalando, a seguir, a 
opção que apresenta a sequência correta.

I- Vacina papiloma vírus humano (HPV) - mudança do 
esquema vacinai para duas doses, não sendo 
necessária a administração da terceira dose.

II- Vacina hepatite A - não houve alteração da faixa 
etária para administração da vacina, mantendo-se 
dose única aos 12 meses.

III- Vacina Poliomielite - substituição da terceira dose, 
administrada atualmente com a vacina oral 
poliomielite (VOP), por vacina inativada poliomielite 
(VIP). A versão oral da vacina continua sendo 
indicada para os reforços aos 15 meses e 4 anos.

IV- Vacina Hepatite B - disponível para crianças e 
adultos, apenas para grupos vulneráveis, em 
esquema de três doses.

(A) (V) (F) (F) (V)
(B) (V) (V) (V) (F)
(C) (F) (V) (V) (V)
(D) (V) (F) (V) (F)
(E) (F) (F) (F) (V)

QUESTÃO 36
É uma vacina que NÃO apresenta risco para o feto.

(A) Sabin
(B) Sarampo
(C) Rubéola.
(D) Parotidite.
(E) Tétano.

QUESTÃO 37
A administração de antibiótico profilático, após ruptura 
prematura das membranas pré-termo, está relacionada 
com a postergação do parto e a redução da morbidade 
neonatal. O antibiótico de escolha nesse caso é:

(A) Ampicilina.
(B) Doxiciclina.
(C) Oxacilina.
(D) Ciprofloxacino.
(E) Ceftriaxone.

QUESTÃO 35
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Qual a causa mais comum de sangramento uterino na
pós-menopausa?

(A) Câncer de endométrio.
(B) Pólipo endometrial.
(C) Terapia de reposição estrogênica.
(D) Hiperplasia endometrial.
(E) Atrofia endometrial.

QUESTÃO 39
São indicações de indução ao parto:

(A) câncer cervical invasivo e obesidade.
(B) normodramnia e óbito fetal.
(C) gestação > 40 semanas e pré-eclâmpsia.
(D) ruptura prematura de membranas e hipertensão 

crônica.
(E) apresentação córmica e doença hemolítica perinatal.

QUESTÃO 40
Nos casos de quadro agudo de toxoplasmose na gravidez,
o padrão-ouro para o diagnóstico da infecção fetal é:

(A) anticorpos da classe IgA.
(B) anticorpos IgE no globo ocular da mãe.
(C) teste de avidez de IgG.
(D) hepatoesplenomegalia fetal na ultrassonografia.
(E) PCR no líquido.amniótico.

QUESTÃO 41
Na avaliação inicial do paciente traumatizado, é correto
afirmar que:

(A) a remoção mecânica de corpos estranhos e a 
elevação do queixo ou tração dá mandíbula devem 
ser usadas na desobstrução das vias aéreas de 
pacientes com TCE grave.

(B) a intubação endotraqueal é indicada em casos de 
traumatismo maxilofacial grave.

(C) se o paciente apresenta uma instabilidade 
hemodinâmica grave e houver alta suspeita de 
pneumotórax hipertensivo, deve ser realizada, 
imediatamente, uma toracocentese do hemitórax 
comprometido, mesmo sem confirmação radiológica,

(D) a determinação da gravidade da lesão neurológica no 
trauma, após o paciente ter sido submetido a 
intubação endotraqueal e administração de 
bloqueadores n eu ro museu lares será melhor avaliada 
aplicando-se a Escala de Coma de Glasgow.

(E) a punção da veia subclávia é a forma de acesso 
venoso de escolha nos pacientes hipovolêmicos.

QUESTÃO 38
É um critério de diagnóstico da pré-eclâmpsia grave:

(A) proteinúria.
(B) febre acima de 38C.
(C) leucopenia.
(D) trombocitose.
(E) edema de membros inferiores.

QUESTÃO 43
Assinale a opção que apresenta o agente etiológico mais 
comum na bronquiolite aguda.

(A) Streptococcus pneumoniae.
(B) Vírus sincicial respiratório.
(C) Adenovírus.
(D) Moraxella catarrhalis.
(E) Haemophilus influenzae.

QUESTÃO 44
A conização é indicada para o diagnóstico em mulheres 
com lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, de 
acordo com exame de Papanicolau, nas seguintes 
condições:

(A) lesão pequena.
(B) localização somente ectocervical,
(C) biópsia endocervical negativa.
(D) suspeita de microinvasão com base nos resultados de 

biópsia, colposcopia ou citologia.
(E) neoplasia intraepitelia cervical grau 1.

QUESTÃO 45
São achados característicos à ultrassonografia que 
confirmam o diagnóstico de cisto simples de mama, 
EXCETO:

(A) calcificação.
(B) formato redondo regular.
(C) ausência de ecos internos.
(D) reforço acústico posterior.
(E) massa com paredes finas.

QUESTÃO 42
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Com relação à doença diverticuiar, assinale a opção
correta.

(A) Os dívertículos afetam mais o cólon direito,podendo 
ser encontrados em grande quantidade no ceco.

(B) O exame de escolha para abordagem diagnostica 
inicial da diverticulite é a colonoscopia.

(C) O sangramento retal é o sinal mais comum em um 
ataque de diverticulite.

(D) O cólon sigmoide é o local mais frequente para o 
comprometimento peia diverticulite.

(E) Estádio IV de Hinchey corresponde à ocorrência de 
abscesso pericólico < 2cm de diâmetro.

QUESTÃO 46
Durante o exame físico do recém-nascido, é observada a 
segunda bulha cardíaca com desdobramento amplo e fixo; 
Nesse caso, a cardiopatia congênita com maior 
probabilidade é a

(A) Comunicação interatrial.
(B) Atresia pulmonar.
(C) Coarctação da aorta.
(D) Transposição dos grandes vasos.
(E) Persistência do canal arterial.

QUESTÃO 50

QUESTÃO 47
Sobre a colangite aguda, é correto afirmar que

(A) é uma infecção bacteriana ascendente do sistema 
ductal biliar mais comumente consequente a 
colelitíase.

(B) o câncer periampular não constitui causa de 
colangite.

(C) icterícia, febre, dor abdominal, hipotensão e
alterações do estado mental são sintomas
associados.

(D) a coiangiografia não está indicada como intervenção 
diagnostica e potencialmente terapêutica.

(E) a terapia operatória definitiva deve ser instituída
imediatamente, principalmente em pacientes
instáveis.

QUESTÃO 48
O uso de anticoncepcional hormonal combinado oral
diminui a incidência de

(A) vulvovaginite.
(B) bartholinite.
(C) câncer de ovário.
(D) doença inflamatória pélvica.
(E) câncer de colo uterino.

QUESTÃO 49
São condições cirúrgicas de abdome agudo, EXCETO:

(A) gravidez ectópica rompida.
(B) apendicite aguda.
(C) volvo de sigmóide.
(D) cisto pancreático congênito.
(E) intussuscepção.

Prova: Amarela
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