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GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

01)  Os vocábulos abaixo aparecem separados em sílabas. O conjunto de palavras em que a separação obedece 
às normas do sistema ortográfico vigente é

a) ne-crop-si-a / mnemô-ni-ca / felds-pa-to / he-mo-di-á-li-se / sub-lin-gual / doa-dor.
b) ne-cro-psi-a / mne-mô-ni-ca / felds-pa-to / he-mo-diá-li-se / sub-lin-gual / do-a-dor.
c) ne-crop-si-a / mne-mô-ni-ca / felds-pa-to / he-mo-di-á-li-se / sub-lin-gual / do-a-dor.
d) ne-crop-si-a / mne-mô-ni-ca / fel-ds-pa-to / he-mo-di-á-li-se / sub-lin-gu-al / doa-dor. 

02)   No texto que segue, algumas palavras em destaque foram transcritas sem o necessário acento gráfico.

Medo que seduz

No Brasil, algumas editoras, como a carioca DarkSide, têm se dedicado a relançar classicos[1] do terror. (...) 
São histórias de fantasmas, busca pela eternidade, sonhos e pesadelos — tudo aquilo que desafia o conforto 
da razão. A variedade ilustra o que o organizador Alcebíades Diniz, em seu posfacio[2], chama de “expansão 
do fantástico”, representada no livro não só pelos temas e abordagens, mas tambem[3] pela origem dos 
textos, escritos originalmente em ingles[4], espanhol, alemão e russo.

DAMASCENO, Renan. Medo que seduz. Estado de Minas. Caderno Pensar, p. 1, 1 jun. 2018. Adaptado.

A justificativa correta para a acentuação de cada palavra numerada encontra-se em

a) [4] uma oxítona.
b) [3] uma proparoxítona. 
c) [2] um monossílabo tônico.
d) [1] uma paroxítona terminada em hiato.

03)  O emprego do sinal de pontuação não foi explicado corretamente, contrariando a norma culta em

a) Vinha pensativo – pensativo e calado com a situação dos esquecidos pela sorte.
   > O travessão foi usado para dar mais relevo a uma palavra e chamar a atenção do leitor.

b) Ele era mestre na jardinagem (mas se esqueceu das açucenas na decoração do canteiro).
  > Justifica-se o uso dos parênteses pois eles estão substituindo a vírgula ou o travessão).

c) O Boca do Inferno [pseudônimo de Gregório de Matos] foi perseguido pelo governo baiano.
   > Os colchetes foram empregados para inserir um comentário, uma observação.

d) A longa jornada empreendida pelo aventureiro naquele verão, trouxe reflexões indagadoras. 
  > Empregou-se a vírgula para separar o sujeito do predicado.

04) Leia o poema de Beatriz Barreto, cujo título é “Romance pelo ar” e preencha as lacunas do texto.

A moça se penteia

Coloca a melhor roupa
Para o ver passar

Fica um clima de romance pelo ar

Disponível em: <https://www.pensador.com/frase/MTI0NTcwNA/>: Acesso em: 31 mai. 2018. Adaptado.

Na primeira frase do texto, o sujeito é ______________, ou seja, ele _______________ a ação. Trata-se de 
uma voz verbal denominada _________________.

A sequência que preenche corretamente as do texto é

a) agente / pratica / ativa.
b) paciente / sofre / passiva.
c) agente e paciente / pratica / reflexiva
d) agente e paciente / pratica e sofre / reflexiva.
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05) Observe os adjetivos quanto à sua formação. A frase em que o adjetivo destacado se encontra na forma 
primitiva é

a) os longos cabelos acastanhados de Anguli brilhavam.
b) o brasileiro está bem triste com a situação política do país.
c) Machado de Assis é um autor carioca de obras inovadoras. 
d) aquele jogador birrento não foi escalado pelo técnico da seleção. 

06)  Atente para o trecho da música “Racismo é burrice”, de autoria do rapper brasileiro, Gabriel, o Pensador.

Salve, meus irmãos africanos e lusitanos, do outro lado do oceano!
“O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue 
é mais forte que a água do mar.”
Racismo, preconceito e discriminação, em geral,
são uma burrice coletiva sem explicação.
Afinal, que justificativa você me dá para um povo que 
precisa de união,
mas demonstra claramente,
infelizmente,
preconceitos mil?

Disponível em: <https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/72839/>. Acesso em: 30 mai. 2018. Adaptado.

A sequência que informa corretamente as classes gramaticais às quais pertencem as palavras sublinhadas é

a) adjetivo / artigo / verbo / advérbio.
b) pronome / artigo / verbo / substantivo. 
c) artigo / preposição / substantivo / advérbio.
d) preposição / pronome / substantivo / adjetivo.

07)  Leia, atentamente, os textos a seguir.

Texto I
Nos estudos linguísticos, a coesão textual consiste no uso correto das articulações gramaticais e dos 
conectivos, que permitem a ligação harmoniosa entre as frases, orações, termos, períodos e parágrafos de 
um texto.

Texto II
“Apesar de o aluno ter saído de casa com muito antecedência, chegou atrasado ao campus universitário 
para assistir à chamada que definiria os finalistas do exame de proficiência, porque o trânsito estava 
congestionado devido à paralisação dos caminhoneiros. Depois de tudo isso, não lhe restou alternativa a 
não ser se conformar e esperar, sem perder a paciência.”

Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora. 

Avalie o que se informa sobre coesão textual no Texto I e o que se diz sobre as palavras ou expressões em 
destaque no Texto 2.

I. O elemento coesivo "apesar de" introduz uma oração que encerra uma ideia de concessão, pois, 
embora tenha saído de casa com muita antecedência, o aluno acabou se atrasando para assistir à 
chamada dos finalistas.

II. O pronome relativo "que" tem como principal propósito retomar a expressão "campus universitário", 
presente em uma oração anterior.

III. A conjunção subordinativa adverbial "porque" inicia uma oração que exprime ideia de conformidade em 
relação ao acontecimento da oração principal. 

IV. A expressão "Depois de tudo isso" faz uma espécie de resumo, de síntese dos acontecimentos, como 
uma retomada do que foi dito anteriormente.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.
b) I e IV.
c) II e III.
d) II, III e IV.
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08)  Existem determinadas palavras na língua portuguesa que, por diversos motivos, são pronunciadas de forma 
equivocada e também grafadas inadequadamente por muitos nativos. 

A palavra que não se enquadra nessas características é

a) digladiar.
b) impecilho.
c) compania.
d) beneficiente.

09)  A imagem a seguir representa um texto pictórico de autoria de Cândido Portinari.

Quase no centro do quadro visualiza-se a figura de um trabalhador – pintada em primeiro plano –  carregando 
um saco de café. Em seguida, em direção à direita, no alto, vê-se o cafezal. À esquerda, no canto da tela, há 
uma mulher sentada e um pouco mais acima sacos de café empilhados.

Café. Cândido Portinari, 1935. Pintura a óleo sobre tela de tecido.
1,30 m de altura por 1,95 m de largura.

Disponível em: <http://www.portinari.org.br/#/acervo/obra/1191>. Acesso em 29 mai. 2018.

A respeito da tela, avalie as afirmações apresentadas.

I. Há uma narrativa, uma exposição de fatos, uma história sendo contada, em que se inserem trabalhadores 
atuando na colheita do café.

II.  A descrição dos corpos volumosos dos personagens masculinos revela o trabalho diário nas plantações 
de café, que exige resistência e força física.

III.  As cenas apresentadas, para indicar o ambiente ou cenário, enfocam sobremaneira o modus operandi 
do trabalho de indivíduos de regiões metropolitanas.

IV. A mulher sentada no canto da tela, por não estar fazendo tarefas similares e inerentes à colheita de 
café, pode ser vista como a narradora da história proposta no quadro.

Está correto apenas o que se afirma em

a) III.
b) I e IV.
c) I, II e III.
d) I, II e IV.
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10)  O texto a seguir apresenta alguns problemas quanto à grafia correta das palavras.

Nunca pude entender o por quê de tanta ausência de valores. A pessoas que mau se preocupam com a ética, 
pois estão afim de sempre levarem vantagem em tudo. Mais para elas, o destino é a sargeta. 

Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora. 
Reescrevendo o texto, as palavras estão corretamente grafadas em

a) Nunca pude entender o porquê de tanta ausência de valores. Há pessoas que mal se preocupam com a 
    ética, pois estão a fim de sempre levarem vantagem em tudo. Mas para elas, o destino é a sarjeta.
b) Nunca pude entender o por quê de tanta ausência de valores. Há pessoas que mau se preocupam com a 
    ética, pois estão a fim de sempre levarem vantagem em tudo. Mas para elas, o destino é a sarjeta.
c) Nunca pude entender o por que de tanta ausência de valores. Há pessoas que mal se preocupam com a 
    ética, pois estão afim de sempre levarem vantagem em tudo. Mais para elas, o destino é a sargeta.
d) Nunca pude entender o porque de tanta ausência de valores. A pessoas que mau se preocupam com a 
    ética, pois estão a fim de sempre levarem vantagem em tudo. Mais para elas, o destino é a sarjeta.

11)  Considere esses dois períodos.

1 . A indicação de pilates para pessoas mais velhas por médicos, fisioterapeutas e nutricionistas 
aumentaram nos últimos tempos, devido ao seu caráter preventivo.

2  . O pós-tratamento médico e fisioterápico de dores articulares dos idosos apresentam resultados 
benéficos com as atividades de baixo impacto e individualizadas.

Com relação às orações, é correto afirmar que 

a) a concordância verbal está correta apenas no segundo período.
b) a concordância verbal realizou-se adequadamente no primeiro período.
c) os dois períodos apresentam o mesmo problema de uso da norma culta.
d) os núcleos dos sujeitos em ambos são expressos por mais de uma palavra.

12)  Leia, atentamente, o texto a seguir.

REPÓRTER POLICIAL

Requisitos:
– Experiência mínima de 3 anos em jornalismo investigativo
– Sexo feminino
– Idade entre 28 e 38 anos
– Usuária de computador
– Nível universitário, de preferência com pós-graduação
Salário  de acordo com a categoria.
Os interessados deverão enviar currículo com foto para o e-mail indicado até    
meio-dia e meio de hoje.

Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora. 

Imagine a seguinte situação: você prestou serviços de consultoria como revisor de língua portuguesa num jornal de 
grande circulação, em Belo Horizonte, e recebeu esse texto para revisão. Ao finalizar o seu trabalho, apontou que

I . gramaticalmente o texto apresentou problemas somente quanto ao uso correto dos sinais de pontuação,
                                                          PORQUE

II  . os itens que compunham os “requisitos” deveriam ser pontuados com o ponto-e-vírgula, preferencialmente.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a) As asserções I e II são proposições falsas.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
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13)  Leia, atentamente, o texto a seguir e preencha as lacunas.

ACHO UM ABSURDO
VOCÊ TRABALHAR, E

NÃO RECEBER!
PRECISAMOS

RECLAMAR, SIM,
NOSSOS DIREITOS!
AFINAL, TEMOS QUE
PAGAR AS CONTAS.

                                                                                                                   Monique Evans
Disponível em: <https://quemdisse.com.br/frase/acho-um-absurdo-voce-trabalhar-e-nao-receber-precisamos-reclamar-sim-nossos-

direitos/102001/>. Acesso em: 30 mai. 2018. Adaptado.

No período “Acho um absurdo você trabalhar, e não receber”, a segunda oração pode ser classificada 
como ______________________. Entre “trabalhar” e “não receber” estabelece-se uma relação de 
_________________, em que a conjunção “e” tem valor __________________

A sequência correta para o preenchimento das lacunas é
a) coordenada / soma / aditivo.
b) principal / explanação / explicativo.
c) coordenada / oposição / adversativo.
d) subordinada / dependência / consecutivo.

14) Um texto, para ser um texto de verdade, não se constrói com um aglomerado de frases soltas. Ele precisa 
apresentar conexões, tanto gramaticais quanto de ideias. A esse respeito, leia, atentamente, a notícia a seguir.

Sem controle

O Conselho Nacional de Saúde, a Anvisa e o IBAMA juntaram forças para tentar barrar o projeto apresentado 
ao Congresso pela bancada ruralista para reduzir o controle sobre o comércio e o uso de agrotóxicos nas 
lavouras brasileiras. A lei em discussão prevê “rebatizar” esses venenos, nas embalagens expostas à venda, 
como “produto fitossanitário”.

Isto É n. 2524, 09/05/2018, p. 28.

Além do domínio vocabular e sintático da língua, o texto apresenta outras marcas de coesão. Informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a respeito.
(  ) Emprego de uma conjunção concessiva. 
(  ) Uso de uma conjunção coordenativa aditiva.
(  ) Utilização adequada dos sinais de pontuação.
(  ) Problema de escrita relativamente à norma-padrão.
(  ) Retomada de um termo, expresso no interior de outra frase.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (F); (V); (V); (F); (V).
b) (V); (F); (F); (V); (F).
c) (V); (F); (V); (V); (V).
d) (F); (V); (F); (F); (F).

15)  O texto seguinte envolve uma discussão acerta da colocação pronominal.
O médico especialista em coluna

O médico especialista está sempre atualizado com as mais recentes tecnologias no diagnóstico e no 
tratamento de diversas patologias da coluna. [...] O tratamento inicial é feito através do uso de medicamentos 
que visam diminuir a dor e ajudar a combater o processo inflamatório. [...] No entanto, em se tratando do uso 
de métodos conservadores, caso essas medidas não proporcionarem uma melhora no estado de saúde da 
coluna do paciente, ele é encaminhado para a cirurgia.

Disponível em: <https://www.spinecenter.com.br/blog/medico-especialista-em-coluna/>. Acesso em: 27 mai. 2018. Adaptado.

Na frase em destaque,
a) é obrigatório o emprego da ênclise.
b) torna-se facultativo o uso da próclise.
c) pode-se usar indiferentemente a próclise ou a ênclise.
d) impõe-se a próclise porque há preposição seguida de gerúndio.
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16)  Leia os dois textos a seguir.

Texto I

“No caso de mistura de gêneros, adoto a sugestão da linguista alemã Ulla Fix, que usa a expressão 
intertextualidade tipológica para designar esse aspecto da hibridização ou mescla de gêneros em que um 
gênero assume a função de outro. Pessoalmente, estou usando intergenericidade como a expressão que 
melhor traduz o fenômeno.”

MARCUCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editoria, 2009, p. 165.

Texto II

Receituário ‘prescrito’ pelo médico Renato Figueiredo

Médico do Hospital Regional de Campo Grande prescreve a receita ideal: “sorrisos e amor”. Iniciativa de 
profissional de hospital público da Capital faz sucesso nas redes sociais.

Disponível em: <http://www.diariodigital.com.br/geral/medico-do-hr-prescreve-receita-ideal-sorrisos/145063/>. Acesso em: 24 mai. 2018. 
Adaptado.

Considere as informações do Texto I e determine se é  verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o Texto II.

(  ) A fusão de dois diferentes gêneros – o gênero receituário e o gênero poema pode ser observada 
claramente. 

(  ) A hibridização dos gêneros alterou a finalidade da comunicação; portanto, causou prejuízo de sentidos 
para o texto.

(  ) A intergenericidade foi empregada com um propósito bem definido: estabelecer uma comunicação 
eficiente com os médicos, público-alvo do receituário. 

(  ) O propósito comunicacional foi mantido, embora um dos gênero tenha tomado emprestado características 
que não são, por convenção, suas.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (F); (F); (V); (F).
b) (V); (F); (F); (V).
c) (F); (V); (V); (F).
d) (V); (V); (F); (V).
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17) Leia a anedota, avalie as informações acerca da última frase do texto e complete as lacunas.

No médico

Disponível em: <http://www.topimagens.com.br/piadas/5307-piada-de-loira-no-medico.html>. Acesso em 30 mai. 2018. Adaptado.

A  estrutura frasal está organizada com o verbo no ___________________, um modo verbal cujo verbo expressa 
uma ___________________. Identifica-se, ainda, na frase a presença da função _________________ da 
linguagem, comumente empregada com a finalidade de influenciar, persuadir o destinatário.

A sequência correta para o preenchimento das lacunas é

a) indicativo / sugestão / fática
b) imperativo / orientação / conativa 
c) subjuntivo / recomendação / emotiva 
d) imperativo / reflexão / metalinguística 

18)  Observe o cartaz.

Disponível em: <http://oncologianiteroi.com.br/dia-do-medico/>. Acesso em 26 mai. 2018.

No último período do texto, a frase “oferecer o melhor para seus pacientes” é um complemento e exerce a 
função sintática de

a) objeto indireto.
b) adjunto adverbial.
c) adjunto adnominal.
d) complemento nominal.
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19) Leia a tirinha.
Pasteurização.... Ah sério ??

Disponível em: <http://yahootiras.blogspot.com.br/2012/03/pasteurizacao-ah-serio.html> Acesso em: 27 mai. 2018. Adaptado.

As interjeições permitem expressar estados de espírito, emoções, apelos, sentimentos e sensações. Na 
tirinha, de acordo com o contexto e o tom com que é falada, uma das interjeições exemplificadas indica 
surpresa e pertence, normalmente, à classe de palavras denominada

a) adjetivo.
b) advérbio.
c) pronome.
d) preposição.

20)  Avalie o emprego do sinal indicativo de crase na palavra ou expressão em destaque nos períodos seguintes.

I. O médico é um profissional incansável e que, muitas vezes, fica a mercê da ocasião de entrar em cena: 
não existem horários, momentos, já que não poderá abandonar seus pacientes.

II. No exercício da clínica e em face da singularidade de cada pessoa, o encontro clínico médico-paciente 
será sempre uma experiência exemplar, única, caso a caso, repleta de valores de toda ordem.

III. O profissionalismo, na medicina, abrange múltiplos atributos, entre os quais o conhecimento e a 
habilidade, pois o médico deve atuar de modo ético e ser sensível aqueles que diferem quanto à 
cultura, à idade ou ao gênero.

IV.  A relação de confiança estabelecida entre médico-paciente é importante nos instantes de grande dor, 
tanto do paciente quanto dos familiares, e esse profissional precisa estar preparado para ajudá-los a 
encarar momentos tão difíceis.

O emprego do sinal indicativo de crase está correto apenas em 
a) I e II.
b) I e III.
c) I, II e III.
d) I, II e IV.

21)  Leia, com atenção, o texto a seguir e complete corretamente as lacunas.

O diretor do zoológico Rara Anguis virou uma cobra quando soube que a sua cobra preferida morreu asfixiada, 
durante a noite, esquecida num recipiente sem ventilação. Agora ele cobra de seus subordinados uma 
explicação para o ocorrido. Alcyoneum Serpens, antigo funcionário, que é cobra para desvendar mistérios, 
foi designado para iniciar as investigações.

Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora. 

Pelo contexto de uso, constata-se que a palavra “cobra” é um termo____________________, visto que 
abarca significados ____________________. Esse fenômeno linguístico constitui uma propriedade básica 
das/dos ______________________e representa um elemento estrutural da linguagem.

A sequência correta para o preenchimento das lacunas é

a) sinônimo / paradoxais  / termos
b) conotativo / inócuos / vocábulos
c) denotativo / constrastantes / palavras
d) polissêmico / distintos / unidades léxicas
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22)  Avalie as relações de sentido entre as palavras apresentadas no texto seguinte.

O que é feminicídio?

O assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade de gênero recebeu uma designação 
própria: feminicídio. No Brasil, é também um crime hediondo. Nomear e definir o problema é um passo 
importante, mas para coibir os assassinatos femininos é fundamental conhecer suas características e, assim, 
implementar ações efetivas de prevenção. No momento atual, reflexões acerca do feminicídio constituem um 
divisor de águas nas discussões acerca dos crimes de ódio baseados no gênero.

               Disponível em: <http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/feminicidio/capitulos/o-que-e-feminicidio/>. 
Acesso em: 28 mai. 2018. Adaptado.

A partir da leitura do texto, é possível inferir que a expressão grifada corresponde semanticamente a 

a) óbice.
b) marco.
c) ruptura.
d) lassidão.

23)  Leia, com atenção, o texto seguinte, que faz uma referência a João Gilberto, um cantor, violonista e compositor brasileiro 
tido como o pioneiro criador da Bossa Nova, considerado um gênio e uma lenda viva da música popular brasileira.

Joãogilbertocracia

Nasceu o terceiro filho do príncipe William e de Catherine Middleton. Importantíssima essa notícia. Estava 
em todo canto.
A família real inglesa tem uma coisa mágica qualquer que faz com que seja adotada pelo mundo todo, já 
notou? Não consigo entender a fascinação que a família real inglesa exerce sobre aqueles que não são seus 
súditos. [...]
Enquanto escrevo, fico sabendo que mais um de nossos irmãos plebeus está sendo cruelmente sacrificado. 
Em praça pública. João Gilberto. Com mais de 80 anos, sinais de Alzheimer e dificuldades financeiras, João 
perdeu mais uma apelação na Corte de nossa Beneficiocracia. Não conheço os detalhes do processo. Mas 
importam?
Uma lenda viva que ironicamente mudou a história (justamente) da música não tem direito às concessões tão 
comuns para os nobres que não produzem patavina.
Não tem direito a foro privilegiado nem a benesses do Estado.
É isso que dá não ser amigo dos reis.

Isto É, n. 2523, 2/5/2018, p. 66. Adaptado.

A frase que resume o ponto de vista crítico/irônico/analógico projetado pelo autor no texto, o jornalista e 
escritor Mentor Neto, articulista da revista Isto É, acerca da situação desconcertante vivida por um dos ícones 
da música popular brasileira é

a) “É isso que dá não ser amigo dos reis.”
b) “Não conheço os detalhes do processo. Mas importam?”
c) “... um de nossos irmãos plebeus está sendo cruelmente sacrificado.”
d) “João perdeu mais uma apelação na Corte de nossa Beneficiocracia.”

24)  Leia, com atenção, o texto seguinte.

Textos em sala de aula 

“O que é um texto para você hoje? Esta pergunta nunca foi fácil de responder. Muitos linguistas se debruçaram 
sobre o texto como unidade de estudo, mas não tive o prazer de conhecer nenhuma resposta definitiva à 
questão. Também não vi um linguista assumir sua proposta de conceitualização como plenamente satisfatória.” 

RIBEIRO, Ana Elisa. Textos multimodais: leitura e produção. 1 ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2016, p. 4.

Segundo o texto, a indagação inicial foi plenamente respondida? 

a) Sim: a autora manifestou seu posicionamento consolidado a respeito.
b) Em termos: a autora não tem uma resposta pronta, mas os linguistas, sim.
c) Não: nem a autora nem os teóricos conseguiram respondê-la plenamente.
d) Parcialmente: só a autora apresentou, indiretamente, uma proposta de conceitualização.
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25) Leia o texto a seguir, sobre Ingedore Koch, linguista brasileira de origem alemã e professora titular da 
Universidade Estadual de Campinas, que faleceu em 15 de maio de 2018, aos 85 anos. 

Ingedore Grunfeld Villaça Koch

Formada em Direito e em Letras, Ingedore G. Villaça Koch, nascida em Eisenbach, Alemanha, em 1933, é 
mestre e doutora em Língua Portuguesa pela PUC/SP, livre-docente (1990) e titular (1999) em Análise do 
Discurso pela UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), onde implementou a área de Linguística 
Textual. É professora-titular (aposentada) do Departamento de Linguística do IEL-Unicamp. Entre suas 
várias obras, contam-se: “Desvendando os segredos do texto”, “Intertextualidade” (em co-autoria), ambos 
pela Cortez Editora; “A coesão textual”, “A coerência textual”, “O texto e a construção dos sentidos”, “Ler e 
Compreender” (em co-autoria), “Ler e Escrever” (em co-autoria), todos pela Editora Contexto. É co-autora de 
uma Gramática da Língua Portuguesa pela Editora Almedina, de Coimbra, Portugal. Tem inúmeros trabalhos 
publicados em revistas e coletâneas de livros, no país e no exterior. Lecionou na graduação e na pós-
graduação na área de Letras e Comunicações, atuando também como orientadora de pós-graduação. Em 
seus projetos, além de questões específicas do campo dos estudos textuais e sociocognitivos, tem enfatizado 
discussões acerca da leitura e da produção de textos.

Disponível em: <https://www.escavador.com/sobre/6446851/ingedore-grunfeld-villaca-koch>. Acesso em: 23 mai. 2018. Adaptado.

A principal finalidade do texto, que trata da fortuna crítica de Ingedore Koch, é, fundamentalmente,

a) divulgar projetos e algumas publicações relevantes da escritora.
b) instruir o leitor sobre boas leituras envolvendo estudos da linguagem.
c) informar sobre a vida acadêmica e a obra de uma linguista de renome.
d) tornar conhecida, para  estudiosos da área, a dupla cidadania da autora.

26)  Leia a crônica argumentativa de Vinícius de Noronha Barboza.

Quem está por trás da máscara?

A internet hoje em dia é uma das principais ferramentas para se montar uma amizade, grandes sites de 
relacionamento e compartilhamento de arquivos pessoais como o Facebook [...] E o que isso significa? 
Que a internet representa simplesmente uma nova maneira de se fazer amizades? Ou que pode ser uma 
ferramenta de destruição de vidas pessoais? Eu digo que ambos, pois com seu principal intuito de manter 
uma conexão entre os usuários e deixá-los mais íntimos com compartilhamento de, não só diálogos, mas 
fotos e outros arquivos pessoais, ela acabou virando um atalho para malfeitores simplesmente acabarem 
com a vida de qualquer um.

Ou seja, uma arma fatal, pois todos estão em sua mira. Quem nunca acordou para assistir ao jornal da 
manhãzinha e deu de cara com uma notícia de um caso de violação de privacidade através da internet? Bom, 
eu já. E, ao contrário do que alguns pensam, eu não achei nada engraçado. [...]

Usar redes sociais para compartilhar informações íntimas e pessoais não é errado, porém perigoso; por isso, 
requer segurança e cuidado. Pois, afinal, como saber quem está por trás da máscara? Ou, melhor dizendo, 
por trás da tela?...

  Disponível em: <http://www.professorvalerio.com.br/2012/06/cronica-argumentativa-quem-esta-por.html>. Acesso em: 30 mai. 2018. Adaptado.

Pode-se dizer que o texto exposto é uma crônica argumentativa, porque nele predomina a intenção do autor de

a) instruir o leitor com suas ideias sobre um fato do cotidiano.
b) apresentar um ponto de vista e fazer o leitor refletir sobre ele.
c) entreter e persuadir o leitor sobre as opiniões incongruentes do cronista.
d) informar, apenas, sobre situações adversas presentes no dia a dia das pessoas.
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27)  Atente para os sentidos das palavras na charge.

Os pedintes

Disponível em: <http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=118&evento=2>. Acesso em 01 jun. 2018.

A respeito dos enunciados nos balões, avalie as informações a seguir.

I. No segundo balão, infere-se que a expressão "cor do dinheiro" pode causar ambiguidade de sentidos.
II. No primeiro balão, na frase "O dinheiro já mudou de valor", a palavra em destaque está empregada no 

sentido literal.
III. No segundo balão, a frase “nunca vi a cor do dinheiro” significa o mesmo que dizer que o dinheiro tem 

“cor de burro quando foge”.
IV. Em outro contexto, se fosse dita por um corrupto, a frase "eu também nunca vi a cor do dinheiro" 

apresentaria um tom irônico, deixando entrever que o indivíduo estaria mentindo.
Está correto apenas o que se afirma em

a) II e III.
b) III e IV.
c) I, II e III.
d) I, II e IV.

28)  O texto a seguir encerra um comunicado importante.

Conta de luz ficará 9% mais cara em 2018

O brasileiro terá de lidar com dois anos de reajustes na energia bem acima da inflação. As causas são um 
regime de chuvas insuficiente para compensar períodos de seca e o aumento dos encargos sociais. Na 
média, as tarifas devem fechar em 2017 com alta de 14% e subir 9,4% em 2018. A expectativa é de que o 
IPCA (inflação oficial) fique abaixo de 3% este ano e de 4% em 2018. Em algumas regiões, as tarifas podem 
pesar ainda mais no bolso, segundo levantamento da consultoria especializada TR Soluções. Na média, a 
maior alta deve ser registrada na região Sul (10,7%), seguida pelo Sudeste (9,3%). 

                Disponível em: <https://www.otempo.com.br/capa/economia/conta-de-luz-ficar%C3%A1-9-mais-cara-em-2018-1.1556884>. 
Acesso em: 23 mai. 2018. Adaptado.

Com base no conteúdo da notícia, é possível inferir que seu público-alvo predominante e específico é 
composto por

a) ativistas ambientais.
b) legisladores constituintes.
c) consumidores residenciais.
d) produtores de energia elétrica.
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29) Leia os textos seguintes.

Texto I

‘Canibal’ e ‘Pistoleiro’, uruguaio Suárez tem 
carreira marcada por polêmicas

          Gols e rebeldia. As duas palavras ajudam 
a definir bem o que é Luis Suárez,  atacante do 
Barcelona. Protagonizou cenas de ataques no mínimo 
excêntricos em campo, como morder o defensor sérvio 
Branislav Ivanovic, do Chelsea. Quando jogava pelo 
Ajax, foi apelidado pelo jornal holandês De Telegraaf 
de “O Canibal do Ajax”, por causa de outra mordida 
num outro adversário. 

          O polêmico jogador começou a sua carreira no 
Nacional, do Uruguai, com 14 anos. Com 15, já tinha 
uma expulsão em seu currículo. Nervoso, deu uma 
cabeçada num árbitro e recebeu o cartão vermelho. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
folhanacopa/2013/06/1300310-canibal-e-pistoleiro-uruguaio-
suarez-tem-carreira-marcada-por-polemicas.shtml>. Acesso 

em: 01 jun. 2018. Adaptado.

Texto II

O novo Suárez

          Depois da famosa mordida, a imagem do 
uruguaio Suárez de maluco e indisciplinado já não 
existe mais. A grandeza atual de Suárez no Barcelona 
também é demonstrada pelo carinho da torcida. O grito 
“uruguaio, uruguaio” virou o mais alto do Camp Nou 
nos jogos mais recentes do time.

           Mas não é só isso. O atacante uruguaio 
também ganhou destaque no Barça pelo trabalho de 
pivô no centro de Messi e Neymar. [...] “Ele joga com 
humildade incrível e encaixou com a gente. Não à toa 
é ídolo aqui e vai marcar época no clube”, destacou 
Neymar.

      Disponível em: <https://esporte.uol.com.br/futebol/
campeonatos/liga-dos-campeoes/ultimas-noticias/2015/06/03/

como-suarez-superou-mordida-em-chiellini-e-virou-idolo-no-
barcelona.htm>. Acesso em: 01 jun. 2018. Adaptado.

Com base nas ideias veiculadas nos textos, é possível afirmar que

a) ambos, cada um a sua maneira, produzem uma imagem altamente negativa do craque do Barcelona.
b) a palavra “canibal”, presente na manchete do Texto I, é retomada no decorrer do tecido textual, adquirindo 
    significado diferente.
c) um dos textos apresenta como recurso linguístico um argumento de consenso, ou seja, uma verdade 
    aceita como válida, a partir de um juízo de valor explicitado particularmente.
d) o emprego do substantivo “rebeldia” e do adjetivo “polêmico, no Texto I, e dos adjetivos “maluco” e 
    “indisciplinado”, no Texto II, revela que, semanticamente, esses termos se referem ao perfil físico de Suárez. 
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30) Leia o texto abaixo.

Nasa lança satélites para estudar alterações da água na Terra

Agência espacial quer oferecer novos conhecimentos sobre o aquecimento global e a elevação do nível do mar.

Um par de satélites idênticos, do tamanho de dois carros 
esportivos, será lançado com a missão de rastrear alterações na 
água e no gelo terrestres, oferecendo novo conhecimento para 
leitores e estudiosos sobre o aquecimento global e a elevação 
do nível do mar, informou a Nasa em 21 de maio. Mesmo sem 
muitos detalhes, esse fato pode ser um alento para todos e para 
o mundo.

 Água subterrânea, oceanos, lagos, rios e mantos de gelo 
serão monitorados pelo Seguimento do Experimento Climático 
e Recuperação da Gravidade (GRACE-FO, na sigla em inglês), 
uma missão conjunta entre a agência espacial americana (Nasa) 
e o Centro Alemão de Pesquisas em Geociências (GFZ). 

 “A água é crucial para todos os aspectos da vida na 
Terra  –  a saúde, a agricultura e a manutenção do nosso estilo 
de vida”, explicou Michael Watkins, chefe científico da missão 
GRACE-FO e diretor do Laboratório de Propulsão a Jato de 
Pasadena, Califórnia. “Não se pode gerenciá-la bem até que 
se possa medi-la. A GRACE-FO fornece um meio único de 
mensurar a água em muitas de suas fases, permitindo-nos 
gerenciar os recursos hídricos de forma mais eficaz”, concluiu.

Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/nasa-lanca-satelites-para-estudar-alteracoes-da-agua-na-terra.ghtml>. 
Acesso em: 23 mai. 2018. Adaptado.

O texto apresentado é uma reportagem, gênero jornalístico veiculado pelos meios de comunicação. 

A esse respeito, avalie as justificativas.

I. Serve-se de um tipo de comunicação mista para veicular um fato real.
II. Possui uma função social muito importante como formadora de opinião.
III. Baseia-se apenas em fontes primárias e no testemunho direto de uma autoridade. 
IV. Tem como um de seus propósitos informar o leitor sobre um acontecimento relevante da  atualidade.
V. Apresenta o retrato do assunto a partir de um ângulo impessoal; por isso, ao contrário da notícia, tem 

caráter totalmente objetivo.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II e IV.
b) I, III e V.
c) II, IV e V.
d) III, IV e V.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31)  Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre as intoxicações.

(  ) A reversão da intoxicação por benzodiazepínicos é quase imediata com o uso de naloxona venosa.
(  ) Em tentativa de autoextermínio com drogas orais, a lavagem gástrica é mandatória nas primeiras quatro 

horas.
(  ) A intoxicação por carbamato pode ser sugerida pela presença de miose, rebaixamento do sensório e 

hipersecreção respiratória. 
(  ) Em casos do uso de doses tóxicas de paracetamol, o antagonista preconizado é a acetilcisteína, 

também utilizada na prática clínica diária como fluidificante de secreções respiratórias.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V); (V); (V); (F).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (F); (F); (V); (V).
d) (F); (F); (F); (V).

32) Jovem de 22 anos, sexo feminino, previamente hígida, chega ao Pronto Socorro com relato de cansaço, 
falta de ar e emagrecimento. Informa estar urinando acima do normal. Tem frequência respiratória de 28 por 
minuto, está taquicárdica, desidratada e seus exames demonstram pH 7,20; HCO3 8, pCO2 de 19, Na 130, 
K 3,1 e glicemia de 382mg/dl.

Qual medicamento é contraindicado na abordagem inicial da paciente?

a) Ringer lactato.
b) Soro fisiológico.
c) Insulina regular.
d) Cloreto de potássio.

33) Uma lesão isquêmica cerebral acometendo unilateralmente o trato óptico leva à perda de acuidade visual 
conhecida como

 a) Amaurose Unilateral.
b) Hemianopsia Homônima.
c) Hemianopsia Bitemporal.
d) Quadrantanopsia Superior.

34) Nos portadores de Miastenia Gravis, a Síndrome Miastênica figura como uma emergência médica e sua 
abordagem deve seguir algumas das proposições abaixo, exceto que

a) a imunoglobulina é uma alternativa para a plasmaférese.
b) a suspensão de medicamentos recém-introduzidos é mandatória.
c) deve-se fazer o diagnóstico diferencial com a síndrome colinérgica.
d) apesar de grave, os pacientes não necessitam de suporte ventilatório.

35)  Paciente masculino, 58 anos, obeso, hipertenso e diabético. Faz uso de Pantoprazol 40mg BID, Metformina 
500mg BID, Anlodipino 10mg MID e Alopurinol 100mg MID. Atendido no Pronto Socorro de um hospital do 
interior, referindo dor em queimação bem localizada na região epigástrica, de início súbito, que melhorou 
espontaneamente.  Informa ter feito o uso dos medicamentos de maneira habitual, mas está com náuseas, 
vômitos e sudorese. Há informação do consumo de grande quantidade de bebida alcoólica na noite anterior 
após demissão do emprego.

Qual alternativa traz, em sequência, o exame corretamente solicitado e a medicação contraindicada para o 
caso descrito? 

a) Eletrocardiograma / Morfina.
b) Radiografia de tórax / Dimenidrato.
c) Ultrassonografia abdominal total / Ibuprofeno.
d) Endoscopia digestiva alta / Ácido Acetilsalissílico.
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36)  Quanto às doenças que acometem o aparelho digestório, é incorreto afirmar que

a) as ulcerações na doença de Crohn podem acometer quaisquer segmentos do aparelho digestório.
b) há íntima relação entre pacientes do grupo sanguíneo A e a incidência de adenocarcinoma gástrico.
c) a principal causa de hemorragia digestiva alta é a úlcera duodenal e há grande correlação com a infecção 
    pelo Helicobacter pilori.
d) a dor no espasmo esofageano pode ser, em alguns casos, aliviada com nitrato oral e tal fato dificulta o 
    diagnóstico diferencial com as síndromes coronarianas agudas.

37)  É correto afirmar que a Síndrome Retroviral Aguda  

a) é uma reação sistêmica alérgica à recirculação do vírus após suspensão do tratamento clínico.
b) é um quadro clínico raro, de início súbito, levando a reações sistêmicas graves, mas sem correlação com 
    o pico de Viremia.
c) pode ocorrer em até 90% dos pacientes infectados pelo HIV e cursa frequentemente com febre, mialgia, 
    rash cutâneo e linfadenomegalia.
d) ocorre raramente nos pacientes infectados pelo HIV, quando do uso de terapia antiretroviral e cursa com 
    prurido e farmacodermia ainda na primeira semana de uso dos medicamentos.

38)  Associe as colunas relacionando o achado à sua respectiva citologia.

ACHADO   CITOLOGIA
(1) Líquor normal (   ) Celularidade maior que 500/mm3.
(2) Meningite viral (   ) 100% de linfomononucleares.
(3) Meningite bacteriana (   ) <34% de polimorfonucleares.
(4) Meningite tuberculosa (   ) >100mg% de proteínas.

A sequência correta dessa associação é

a) (1); (2); (3); (4).
b) (1); (2); (4); (3).
c) (3); (1); (2); (4).
d) (4); (1); (3); (2).

39)  No que se refere à Endocardite Infecciosa, é correto afirmar que

a) o Germe Gram Negativo que mais causa endocardite é o Haemophylus.
b) na endocardite aguda, de forma empírica, sempre se deve iniciar o tratamento com Oxacilina e Gentamicina. 
c) a incidência de infecção valvar por Gram negativos e fungos independe do uso ou não de drogas endovenosas. 
d) o Staphylococcus aureus é o principal agente causador de endocardite aguda em pacientes não usuários 
    de drogas IV e com valva nativa.
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40)  Analise a imagem a seguir.  

Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora.

 A radiografia justifica os meios diagnósticos e terapeuticos, exceto que a 

a) forma extrapulmonar pode cursar com necrose ganglionar caseosa.
b) forma miliar ocorre principalmente em crianças menores de 2 anos e imunossuprimidos.
c) probabilidade de transmissão domiciliar dos pacientes multibacilíferos e paucibacilíferos é bastante alta.
d) terapia com esquema Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol (RIPE), após escarro com Bacilos 
    Álcool-Ácido Resistentes (BAAR) positivo.

41)  Quanto ao Tromboembolismo Pulmonar, é incorreto afirmar que

a) uma dosagem negativa de Dímero-D exclui essa doença.
b) figura entre as múltiplas causas de síncope e pré-síncope.
c) alguns fatores de risco são: uso de anticoncepcional, trombofilias e fibrilação atrial.
d) quando a causa presumida é Parada Cardiorrespiratória (PCR), deve-se fazer, imediatamente, uso de 
    trombolítico.

42) Paciente idosa, de 76 anos, diabética e portadora de Doença de Alzheimer. Foi trazida pelo SAMU, até 
o Pronto Atendimento Municipal, com relato de engasgos frequentes, febre e queda do estado geral.  
O exame físico revela crepitações grosseiras em base D, com saturação limítrofe, certo esforço respiratório, 
pressão de 110/70mmHg, FC em torno de 102bpm e Glasgow de 11. Está com temperatura de 38,4ºC. A 
radiografia de tórax demonstra alteração assinalada pela seta em branco.

Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora.
Nessas condições é correto afirmar que o conjunto diagnóstico / tratamento que deve ser escolhido é

a) Pneumonia Aspirativa / Moxifloxacino.
b) Pneumonia Lobar / Cefalosporina de terceira geração.
c) Pneumonia Comunitária Grave provavelmente estafilocócica / Oxacilina.
d) Pneumonia Aspirativa / Cefalosporina de terceira geração, associada à Macrolídeo.
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43)  Analise a imagem a seguir. 

Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora.

A alteração de pele representada pode estar ligada a doenças conhecidas como Neoplasias Endócrinas 
Múltiplas (NEM) e pode vir associada, exceto a

a) Feocromocitoma.
b) Tumor de paratireoide. 
c) Manchas café-com-leite. 
d) Carcinoma medular de tireoide.

44)  Avalie o que se afirma ser causa de pancreatite aguda.
I. Etilismo.
II. Traumatismo.
III. Cálculo biliar.
IV. Medicamentos.
V. Hipertrigliceridemia.
VI. Hipocalcemia

Está correto apenas o que se afirma em
a) II, IV e V. 
b) I, II, III e V.  
c) I, III, IV e VI. 
d) I, II, III, IV e V.

45)  Analise a imagem a seguir. 

Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora.

O sinal radiográfico característico visto na figura, pode estar associado à/ao

a) Dissecção Aórtica.
b) Tamponamento Cardíaco.
c)  Abdome Agudo Perfurativo.
d) Atelectasia de Bases Pulmonares.
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46)  Analise a imagem a seguir. 

Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora. 

Sobre a lesão ungueal, é incorreto afirmar que

 a) geralmente, acomete mais idosos.
b) a infecção por cândida pode ser descartada nessa lesão.
c) trata-se, provavelmente, de uma onicomicose e o diagnóstico diferencial deve ser feito com psoríase e 
    líquen plano.
d) o tratamento deve ser demorado, com soluções tópicas e antifúngicos sistêmicos, que podem ser utilizadas 
    em pulsoterapia.

47)  Quanto ao diagnóstico e abordagem dos melanomas é correto afirmar que

a) os nevos melanocíticos e displásicos são lesões pré-malignas.
b) a biópsia é de suma importância para o diagnóstico e pode ser incisional ou excisional.
c) considera-se recidiva local a lesão que surge até a 5cm de distância das bordas ressecadas.
d) a pesquisa do linfonodo sentinela não tem fundamento e grandes esvaziamentos são sempre indicados.

48)  A hematúria pode ser macroscópica ou microscópica e está presente em uma série de patologias.

Algumas delas cursam com proteinúria associada e dismorfismo celular exceto
a) Endocardite Subaguda e Leptospirose.
b) Nefrolitíase e Infecção do Trato Urinário.
c) Glomerulonefrite pós-estreptocócica e Doença de Berger.
d) Lúpus Eritematoso Sistêmico e Síndrome de Goodpasture.

49)  Paciente idosa, deprimida e hipertensa, em uso de cloridrato de fluoxetina e hidroclorotiazida, apresenta 
quadro de prostração, náuseas, vômitos, iniciado há cerca de 12 horas. A avaliação clínica revela boa 
saturação, PA de 100/60mmHg e pontua 9 na Escala de Coma de Glasgow (ECG). Foi monitorizada e 
conseguido acesso venoso periférico. Sua gasometria arterial indica pH de 7,38, HCO3 22, pCO2 40, lactato 
normal, K de 4,5 e Na sérico de 119. A glicemia está em 102mg/dl.

De acordo com o caso descrito, é correto afirmar que o tratamento mais indicado, neste momento, é

a) bolus de 150ml de solução salina a 3%.
b) bicarbonato de sódio 1mEq/Kg em bolus.
c) intubação orotraqueal em sequência rápida.
d) solução salina a 3% em bomba de infusão contínua.

50)  É correto afirmar que alterações comumente relacionadas à anemia falciforme são encontradas em

a) úlceras orais e choque hemorrágico.
b) colelitíase por cálculos de colesterol.
c) priapismo e osteomielite por Salmonella spp.
d) hipertensão arterial e deficiência de vitamina B12.
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51) Paciente masculino, 47 anos, relatando palpitações de início súbito e mal-estar generalizado. Chega ao                   
Pronto Socorro e imediatamente é monitorizado, submetido a venóclise e eletrocardiograma. Analise o 
resultado. 

Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora. 

Avalie o que se afirma sobre o caso, considerando o ECG e que o paciente encontra-se estável do ponto de 
vista respiratório e hemodinâmico.

I. Trata-se de uma taquiarritmia estável, sem necessidade premente de cardioversão elétrica.
II. Em cerca de 80% dos indivíduos pode se tratar de uma taquicardia ventricular monomórfica.
III. O diagnóstico diferencial com taquicardia supraventricular com condução aberrante pode ser 

eletrocardiográfico, aplicando-se os critérios de Brugada.
IV. A cardioversão química com lidocaína ou elétrica sincronizada estão indicadas nesse caso específico.
V. O teste da adenosina como tentativa de reversão da arritmia deve ser feito nesse paciente.

Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) III e IV.
c) I, II, III e V.
d) II, III, IV e V.

52)  Paciente masculino, com 56 anos, sabidamente hipertenso, diabético e portador de doença renal crônica pré-
dialítica. Faz uso de losartana, furosemida, atenolol e metformina. Está levemente confuso, apresenta dor 
precordial moderada e constante, com edema de membros inferiores e relata redução da diurese nas últimas 
semanas. Refere-se a câimbras e ortopneia frequentes. Nega sudorese e náuseas. Ao exame, auscultou-se 
crepitações em terço inferior de ambos os pulmões, com discreto abafamento de bulhas, pressão arterial de 
180/110mmHg e o edema é de +++/4+. Seu ECG demonstra um supradesnivelamento de segmento ST em 
D1, D2, D3, aVF, AVL e de V2 a V6 e infradesnível do intervalo PR.

De acordo com o quadro apresentado, é correto afirmar que o diagnóstico e a causa mais prováveis estão 
descritas em 

a) pericardite / uremia.
b) edema agudo de pulmão / crise hipertensiva.
c) hipercalemia / doença renal crônica agudizada.
d) infarto agudo do miocárdio / hipertensão descontrolada.

53)  A sequência que apresenta causas de morte súbita por alargamento do intervalo QT é
a) deficiência de vitamina D / intoxicação por metais pesados.
b) intoxicação por simpaticomiméticos / endocardite bacteriana.
c) uso de inibidores da monoaminoxidase (IMAO) / hipercalcemia.
d) alterações genéticas dos canais de potássio, como as Síndromes de Romano-Ward / Jervell Lange-Nielsen.
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54)  Em relação à ausculta do paciente com estenose aórtica, preencha as lacunas do texto.

Na estenose aórtica é ______________ a presença de B4. O sopro é __________________, mais audível 
no foco ____________, com irradiação para o/as  __________________. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a) comum / holossistólico / mitral / dorso
b) rara / mesossitólico / aórtico / foco mitral
c) rara / holossistólico / mitral /  carótidas e fúrcula esternal
d) comum / mesossistólico / aórtico /  carótidas e fúrcula esternal

55)  Analise o eletrocardiograma de um paciente.

 

Fonte: Arquivo da Banca Elaboradora. 

A imagem representa que o paciente possui 

a) Bigeminismo.
b) Hipercalemia.
c) Marca-passo.
d) Cardiodesfibrilador.

56)  Associe as colunas relacionando corretamente as doenças  aos seus respectivos achados e tratamentos.

DOENÇA                                                ACHADO E TRATAMENTO
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Fibrilação atrial 
Taquicardia atrial multifocal            
Taquicardia ventricular polimórfica         
Ritmo juncional                                      
Taquicardia ventricular monomórfica     

(...) DPOC e hipertensão pulmonar são causas frequentes 
dessa taquiarritmia.

(...) A amiodarona é a droga de escolha para a reversão de 
todos os casos estáveis.

(...) A onda P pode vir após o QRS ou estar ocultada pelo 
complexo.

(...) O sulfato de magnésio pode ser usado como estabilizador 
de membrana.

(...) A propafenona pode reverter os casos agudos sem 
comprometimento  cardíaco estrutural.

A sequência correta dessa associação é

a) (2); (5); (4); (3); (1).
b) (4); (3); (2); (5); (1).
c) (5); (1); (3); (4); (2).
d) (5); (1); (4); (3); (2).
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57) Paciente de 16 anos, masculino, chega ao Pronto Atendimento com dor epigástrica de forte intensidade. 
Encontra-se taquicárdico, com sudorese profusa e nauseoso. Refere início da dor há exatos 40 minutos, 
enquanto saía de uma festa. Está sozinho, agitado, com hálito etílico e pupilas dilatadas.

Com base no quadro apresentado, avalie as afirmações.

I. Deve ser considerado uso de substâncias ilícitas e será necessária a presença de um acompanhante 
por se tratar de menor de idade.

II. Um ECG deve ser realizado em até 10 minutos. Caso haja supradesnivelamento de segmento ST em 
duas ou mais derivações contíguas, está indicado protocolo antisquêmico.

III. Contraindica-se o uso de betabloqueadores nessa situação.

Está correto o que se afirma em

a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III.

58) O critério que não está relacionado ao diagnóstico de febre reumática é

a) poliartrite.
b) acometimento renal.
c) aumento de reagentes de fase aguda.
d) alargamento do intervalo PR no eletrocardiograma.

59)  O acometimento inflamatório da parede dos vasos sanguíneos denomina-se vasculite. 

A respeito desta doença, é incorreto afirmar que a/o

a) arterite temporal e de Takayasu são vasculites que acometem predominantemente os grandes vasos.
b) doença de Kawasaki entra no diagnóstico diferencial dos exantemas em crianças, há febre, congestão 
    ocular e alterações em lábios e boca na maioria dos casos.
c) uso de corticoides em associação com ciclofosfamida não determina melhora na maioria dos pacientes 
    com Granulomatose de Wegener, sendo necessária a associação de imunomoduladores de rotina ao 
    esquema.
d) púrpura de Henoch-Schölen é a vasculite mais comum da infâncial, a lesão renal ocorre em até 50% 
    dos casos e a artrite, geralmente, em tornozelos e joelhos é comum e os casos são deflagrados muitas vezes 
    por infecção respiratória ou medicamentos.

60)  Em relação à abordagem do Lúpus Eritematoso Sistêmico, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma.

(  ) O autoanticorpo mais característico da doença e relacionado à lesão renal é o Anti-DNA nativo.
(  ) No Lúpus induzido por drogas há um importante consumo de complemento, com Anti-DNA nativo 

francamente positivo e acometimento renal frequente.
(  ) Sinovite em duas ou mais articulações, proteinúria maior ou igual a 500mg/dia e hipocomplementemia 

são critérios utilizados para a classificação do Lupus Eritematoso Sistêmico.
(  ) Os corticoides figuram como medicamentos básicos da terapêutica, sua ação é dose dependente e, nos 

casos de pulsoterapia, deve-se lembrar do tratamento empírico para estrongiloidíase.
(  ) Como drogas para o tratamento pode-se usar os antimaláricos (cloroquina e hidroxicloroquina), 

podendo citar como efeitos colaterais dessas as alterações retinianas e aumento das taxas de recidiva 
da doença na suspensão.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (F); (V); (F); (F); (F).
b) (V); (F); (V); (F); (F).
c) (V); (F); (V); (V); (V).
d) (F); (V); (F); (V); (V).
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RASCUNHO
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EXAME DE ADMISSÃO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 
30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos 
Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).

2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira se:

✓ a numeração das questões e a paginação estão corretas;

✓ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, 
solicite imediatamente ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; 

✓ a “versão” da prova e a “especialidade” constantes deste caderno de questões correspondem aos campos 
“versão” e “especialidade” contidos em seu Cartão de Respostas.

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.). 

4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre 
a mesa, óculos escuros, brincos, adorno, piercing, colar, pulseira, gorro, “bibico”, lenço ou faixa de cabeça, 
chapéu, boné ou similares, luvas, cachecol, bolsa, mochila, pochete, livros, manuais, impressos, cadernos, 
folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de inscrição), lápis, lapiseira, borracha, 
caneta de corpo não transparente, calculadora, protetores auriculares, telefone celular, relógio de qualquer 
tipo, chave-alarme, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos, e/ou 
quaisquer dispositivos que receba, transmita e armazene informações. Os objetos são de responsabilidade 
do candidato. 

6. No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de 
Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente 
ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira 
responsabilidade do candidato e também considerados incorretos.

8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, 
manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.

9. A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.

10. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo 
total de prova.

11. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer 
obrigatoriamente no Setor de Provas por, no mínimo, 2 (duas) horas após o seu início. O caderno de 
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, 4 (quatro) 
horas.

12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de 
Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

13. É obrigatório que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas e o entregue.

14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão 
de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a não correção da prova e à exclusão do 
Exame.


