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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Sempre achei que o meu dono subestimava as minhas 

capacidades. Bem gostaria nesse momento de poder falar para 

lhe dizer que até francês aprendi no tempo dos jogos de cartas. 

E que bem podiam baixar a voz ao mínimo entendível que eu 

ouvia sem esforço, bastando ajustar o tamanho das orelhas. Mas 

se tão pouco valor me atribuía, então também não merecia o 

meu esforço de lhe fazer compreender o contrário, morresse 

com a sua ideia. Uma desforra para tanto desprezo seria contar 

toda a sua estória, um dia. Soube então que o faria, apesar de 

mudo e analfabeto. Usando poderes desconhecidos, dos que se 

ocultam no pó branco da pemba ou nos riscos traçados nos ares 

das encruzilhadas pelos espíritos inquietos. Fosse de que 

maneira fosse, tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei. (PEPETELA, 

A Gloriosa Família.1999, p. 394) 

 

01- Acerca do narrador do texto acima, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Está em primeira pessoa e representa a subversão da 

narrativa oficial na qual pretende apresentar a visão do 

excluído. 

B. Está em primeira pessoa, porém colocado à margem 

da narração, fazendo parte da narrativa oficial. 

C. Está em primeira pessoa, mas não oferece um 

questionamento ao discurso do poder representado 

pelo personagem do seu senhor. 

D. Está em primeira pessoa e oferece uma contrapartida 

sob o viés confirmativo de que a escravização se deu 

apenas dentre aqueles que não poderiam ouvir nem 

falar. 

E. Está em primeira pessoa, mas revela uma narrativa 

paralela, contaminando o ponto de vista do leitor, que 

fica sem saber a visão do senhor sobre as habilidades 

afirmadas pelo escravo. 

 

02- Qual expressão retirada do texto revela a consciência da 

relação de servidão que havia entre o escravo e seu amo? 

 

A. “o meu dono subestimava as minhas capacidades” 

B. “gostaria nesse momento de poder falar” 

C. “podiam baixar a voz ao mínimo entendível” 

D. “Usando poderes desconhecidos 

E. “pó branco da pemba” 

 

03- Qual a função da linguagem predominante no texto? 

 

A. Referencial 

B. Apelativa 

C. Poética 

D. Expressiva 

E. Fática  

 

 

 

 

 

04- “Mas se tão pouco valor me atribuía, então também não 

merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o contrário” 

O trecho destacado estabelece com os termos seguintes uma 

relação de: 

 

A. Comparação  

B. Oposição  

C. Explicação  

D. Condição  

E. Causa  

 

05- “tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei.” 

 

No trecho em destaque, o termo “colocado”, concorda no 

singular com: 

 

A. Meu relato 

B. Alguém 

C. Impreciso 

D. Ponto do tempo 

E. Tudo 

 

06- Assinale a alternativa em que uma norma de colocação do 

pronome oblíquo foi ignorada: 

 

A. “Ronaldo se transferiria para a Inter de Milão, depois 

para o Milan, para o Barcelona e o Real Madri. 

B. “Admito que não me expressei de maneira adequada 

em meu depoimento como testemunha.” 

C. “’Meu filho me perguntou: por que atacam-te tanto na 

Argentina?’ revelou Messi" 

D.  “E em se tratando de câmeras frontais, o novo celular 

da Samsung também está em primeiro lugar, superando 

o Asus Zenfone 6” 

E. “Nunca a vi tão feliz” 

 

094 paisagem com remédios 

 

Na Baixada do Glicério um prédio inacabado 

foi conquistado por sofás velhos, encerados puídos, 

cachorros e pessoas vira-latas. Muito perto, 

o entreposto do Inamps bafeja uma fumaça de remédios 

vencidos. Filas e filas de receitas médicas 

encardidas, empunhadas as orações. Gosmentos de 

vergonha das suas sujeiras, os engenheiros cobrem 

o Tamanduateí com placas de concreto. Deixarão 

correr uma autoestrada moderníssima por cima. Os 

meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV. 

 
(São Paulo - Brasil - 1993) 
(Fernando Bonassi. Passaporte. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. p. 94.) 

 

07- “um prédio inacabado foi conquistado por sofás velhos, 

encerados puídos, cachorros e pessoas vira-latas” 

Acerca do trecho acima, assinale a alternativa correta: 

 

A. Após o termo ‘pessoas’ deveria haver uma vírgula para 

isolá-lo de ‘vira-latas’, que caracteriza ‘cachorros’ 
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B. O termo ‘vira-latas’ está corretamente posicionado no 

texto, já que caracteriza o substantivo ‘pessoas’. 

C. Semanticamente é correto afirmar que ‘conquistado’ 

está empregada no sentido denotativo. 

D. ‘velhos’, ‘encerados’ e ‘puídos’ caracterizam ‘sofás’. 

E. ‘prédio’ caracteriza ‘inacabado’. 

 

08- Que palavras definem corretamente o espaço que ambienta 

o conto? 

 

A. Deterioração e criminalidade 

B. Colorido e velhice  

C. Desvalorização e reconstrução  

D. Dureza e vivacidade 

E. Pobreza e degradação  

 

09- Sobre a linguagem do texto: 

 

A. Requer retoques devido à escassa adjetivação. 

B. Tem frases longas e precisas. 

C. É concisa e privilegia o instante. 

D. É repleta de imagens confusas e truncadas. 

E. É lenta e prolixa. 

 

10- “Gosmentos de vergonha das suas sujeiras, os engenheiros 

cobrem o Tamanduateí com placas de concreto.” 

 

No trecho acima, ‘gosmentos de vergonha das suas sujeiras’ 

relaciona-se com os termos ‘cachorros e pessoas vira-latas’ e 

‘engenheiros’ pelo uso do recurso: 

 

A. Do humor 

B. Do drama 

C. Da paródia 

D. Da ambiguidade 

E. Da intertextualidade 

 

11- “Deixarão correr uma autoestrada moderníssima por cima. 

Os meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV.” 

 

No trecho acima, o narrador pretendeu abordar sobretudo o 

tema: 

 

A. Da construção civil 

B. Da modernização do tráfego 

C. Da velocidade urbana 

D. Da banalização da morte 

E. Da exposição televisiva 

 

12- Assim como em ‘autoestrada’, não se emprega mais o hífen 

em: 

 

A. Autohipnose 

B. Autorretrato 

C. Microônibus 

D. Interracial  

E. Contraataque  

 

 

 

 

XCV 

Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou 

racionalistas. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam 

e usam as provisões (os sentidos); os racionalistas, à maneira 

das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes serve para a teia 

(a experiência).  A abelha representa a posição intermediária: 

recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e com 

seus próprios recursos a transforma e digere. Não é diferente o 

labor da verdadeira filosofia, que se não serve unicamente das 

forças da mente, nem tampouco se limita ao material fornecido 

pela história natural ou pelas artes mecânicas, conservado intato 

na memória. Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo 

intelecto. Por isso muito se deve esperar da aliança estreita e 

sólida (ainda não levada a cabo) entre essas duas faculdades, a 

experimental e a racional.  

 
(BACON, Francis. Novum organum. São Paulo: Abril Cultural, 1973. P.69. 

Coleção Os Pensadores) 

 

13- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 

A. Filosofar é antes de tudo experimentar. 

B. Filosofar é uma atividade inerente a todos os seres 

vivos, por isso o autor decidiu explicar o fenômeno 

utilizando insetos como exemplos. 

C. A filosofia só é verdadeira quando prescindimos da 

experiência e consideramos só a mente. 

D. Para filosofar é importante que se considere os sentidos 

e a experiência, mas que os equilibre e vá além deles. 

E. Filosofando o homem iguala-se aos animais e encontra 

sua verdadeira essência e só a partir daí passará a ser 

racional. 

 

14- “Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto.” 

O termo sublinhado refere-se a:  

 

A. “forças da mente” 

B. “material fornecido pela história natural” 

C. “o labor da verdadeira filosofia” 

D. “intato” 

E. “intelecto” 

 

15- Em qual das alternativas abaixo ocorreu o fenômeno da 

crase pela mesma razão que em “Os empíricos, à maneira das 

formigas, acumulam e usam as provisões” 

 

A. “Mercado reage mal à derrota de Macri na Argentina” 

B. “Kane faz gol à Pelé pelo Tottenham e bate Juventus 

em amistoso. 

C. “Senai mostra que as profissões ligadas à tecnologia 

estarão entre as mais promissoras.” 

D. “Open Arms apresentou um pedido de 

asilo à Embaixada da Espanha em Malta para 31 

menores refugiados.” 

E. “Panda gigante dá à luz gêmeos em zoológico na 

Bélgica.” 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

  

SUPERIOR – 08 – MÉDICO – PSF; 10 – MÉDICO – PLANTONISTA   
Página 3 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Um sopro sistólico em foco aórtico com desdobramento 

parodoxal de B2 caracteriza: 

 

A. Estenose aórtica 

B. Bloqueio do ramo direito 

C. Bloqueio do ramo esquerdo 

D. Estenose pulmonar 

E. Insuficiência tricúspide 

 

17 – Somente a mortalidade não fornece um panorama 

completo de como diferentes causas afetam o estado de saúde 

das populações. A longevidade de uma população associada a 

alguma noção da sua qualidade de vida são refletidas nas 

seguintes medidas que inclui, EXCETO: 

 

A. Anos potenciais de vida perdidos (APVP) baseados 

nos anos de vida perdidos em decorrência de morte 

prematura (antes de uma idade arbitrariamente 

determinada). 

B. Expectativa de vida enferma (EVE). 

C. Expectativa de vida livre de incapacidade (EVLI). 

D. Qualidade de vida ajustada para anos de vida 

(QVAV). 

E. Incapacidade ajustada para anos de vida (IAV). 

 

18 – Os fatores determinantes e condicionantes do processo 

saúde-doença na contemporaneidade incluem os 

microdeterminantes e macrodeterminantes. Refere-se a este 

último: 

 

A. Características genéticas e imunológicas 

B. Renda 

C. Acesso a serviços de saúde 

D. Iniquidades sociais 

E. Escolaridade/educação 

 

19 – A partir do momento em que a criança começa a 

engatinhar ou a andar, triplicam os perigos. Além dos riscos de 

fases anteriores, estão principalmente, EXCETO: 

 

A. Intoxicações por medicamentos, produtos de limpeza, 

raticidas, plantas ornamentais e derivados do petróleo, 

que ficam ao alcance das crianças. 

B. Sufocação com sacos plásticos. 

C. Queimaduras por fogos de artifício. 

D. Mordeduras e picadas por animais peçonhentos. 

E. Ingestão ou inalação de pequenos objetos (moedas, 

clips, tampinhas). 

 

20 – Refere-se ao diagnóstico clínico tardio da osteoporose, 

EXCETO: 

 

A. Perda de estatura  

B. Hipercifose torácica 

C. Dor vertebral crônica localizada por fratura 

D. Dor vertebral crônica difusa postural 

E. Fraturas patológicas por fragilidade óssea e por fadiga 

óssea 

 

21 – São funções do cortisol, EXCETO: 

 

A. Elevação da glicemia 

B. Ação antiinflamatória 

C. Inibição de síntese protéica 

D. Inibição da formação 

E. Retenção de sódio e água 

 

22 – São insulinas de longa duração, EXCETO: 

 

A. Degludeca 

B. Detemir 

C. Glulisina 

D. Glardina 

E. Glardina U300 

 

23 – O risco para diferentes infecções oportunistas pode ser 

entendido como um continuum correlacionado com os valores 

de CD4 e a carga viral em um paciente com HIV. Em um 

quadro de paciente com CD4 menor que 50 é mais comum, 

EXCETO: 

 

A. Diarréia por criptosporidium 

B. Microsporidiose 

C. Toxoplasmose 

D. Criptococose 

E. Micobacterium avium 

 

24 – Na pneumonia adquirida na comunidade, referem-se aos 

critérios de CURN-65, EXCETO: 

 

A. Confusão mental 

B. Uréia maior que 50mg/dl 

C. Frequência respiratória maior que 30 

incursões/minuto. 

D. Pressão arterial sistólica menor que 100mmHg ou 

diastólica menor ou igual a 50mmHg. 

E. Idade maior ou igual a 65. 

 

25 – São manifestações agudas comuns a anemia falciforme, 

EXCETO: 

 

A. Crise álgica 

B. Síndrome torácica aguda (STA) 

C. Dactilite 

D. Priapismo 

E. Hipertensão pulmonar 

 

26 –  São fatores de risco menor para trombose venosa 

profunda, EXCETO: 

 

A. Câncer ativo 

B. Viagem prolongada 

C. Gestação/puerpério 

D. Trombofilias 

E. DRC 
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27 – Dos marcadores da hepatite B, qual o marcador de parada 

da replicação viral? 

 

A. Ag HBe + 

B. Anti-HBe + 

C. Anti-HBs 

D. AntiHbcT IgG 

E. AntiHbcT IgM 

 

28 – De um modo geral, estão entre os ajustes principais do 

ventilador na ventilação mecânica, EXCETO: 

 

A. FiO2 necessária para manter SaO2 entre 93 a 97%. 

B. Pins 12-20 cmH2O e Tins:1-1,2 segundos. 

C. PEEP 5 cm H2O (principalmente SARA) 

D. Frequência respiratória entre 12-16 ipm 

E. Relação inspiração/expiração: 1:2 a 1:3 

 

29 – O sinal de Fleischner demonstra: 

 

A. Artéria pulmonar aumentada. 

B. Cunha periférica da opacidade do espaço aéreo e 

implica infarto do pulmão. 

C. Oligemia regional. 

D. Artéria pulmonar descendente direita aumentada. 

E. Artéria pulmonar descendente direita dilatada com 

súbito corte. 

 

30 – São sinais associados à deficiência de tiamina, EXCETO: 

 

A. Ascites 

B. Confusão mental 

C. Parestesias 

D. Perda de sensibilidade 

E. Perda do senso da posição 

 

31 – Os sinais clínicos compatíveis com choque distributivo 

são, EXCETO: 

 

A. Taquicardia 

B. Pulso periférico fraco 

C. Oligúria 

D. Taquipneia com esforço respiratório 

E. Alteração do nível de consciência 

 

32 – Na classificação da gravidade da crise da asma, é uma 

característica da asma moderada: 

 

A. Estado mental sonolência  

B. Dispnéia leve 

C. Retração subcostal ou de fúrcula grave 

D. Sibilos ausentes ou reduz MV 

E. SatO2 menor que 90%  

 

33 – O tempo ideal de intervalo para coleta de BetaHCG na 

suspeita de gravidez ectópica é de: 

 

A. HCG a cada 12 horas 

B. HCG a cada 24 horas 

C. HCG a cada 36 horas 

D. HCG a cada 48 horas 

E. HCG a cada 72 horas 

 

34 – São fatores de risco da osteoporose, EXCETO: 

 

A. Mulher branca 

B. Baixa ingesta de cálcio 

C. Uso de corticóide 

D. Hipoparatireoidismo 

E. Ingesta excessiva de cafeína 

 

35 – São algumas espécies diferentes das mais comuns que já 

foram encontradas naturalmente infectadas com vírus da febre 

amarela e possivelmente participam de forma secundária na 

transmissão, tais como, EXCETO: 

 

A. Haemagogus albomaculatus 

B. Sabethes glaucodaemon 

C. Sabethes pappatasi 

D. Sabethes cyaneus 

E. Sabethes soperi 

 

36 – Na desidratação, além do volume estabelecido pela regra 

de Holliday-Segar, é necessário um acréscimo de água para 

repor as perdas gastrointestinais no bebê. Logo, em casos com 

perdas moderadas, indica-se um acréscimo de: 

 

A. 10 a 20 ml/kg 

B. 20 a 30 ml/kg 

C. 40 a 60 ml/kg 

D. 60 a 100 ml/kg 

E. 80 a 120 ml/kg 

 

37 – Um eletrocardiograma onde se encontra onda P achatada, 

QRS largo, onda T apiculada sugere: 

 

A. Hipocalemia 

B. Hipercalemia 

C. Torsades de Point 

D. Bloqueio atrioventricular de 3º grau 

E. Hipotermia 

 

38 – Em epidemiologia, o estudo que faz uma única 

mensuração é do tipo: 

 

A. Ecológico 

B. Experimental – Intervenção 

C. Observacional 

D. Transversal 

E. Longitudinal 

 

39 – Nas doenças glomerulares em geral, são causas dos níveis 

séricos de complemento reduzidos, EXCETO: 

 

A. Glomerulonefrite pós-infecciosa e nefrite por shunts; 

B. LES. 

C. Crioglobulinemia. 

D. Síndrome de Goodpasture 

E. Glomerulonefrite membranoproliferativa ideopática 
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40 – Caracteriza o delirium no idoso, EXCETO: 

 

A. Início agudo 

B. Curso flutuante 

C. Consciência reduzida 

D. Cognição normal (exceto em casos muito avançados) 

E. Linguagem frequentemente incoerente, lenta ou rápida 

 


