
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2016 

  

 

SUPERIOR – 05 – MÉDICO DA FAMÍLIA – PSF ; 06 – MÉDICO PLANTONISTA.  

Página 1 

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
(http://www2.uol.com.br/laerte/tiras/hugo/tira11.gif) 

 

01- No período “Você é acusado de beber além da conta, e dar 

um vexame de proporções continentais”, a conjunção 

coordenativa estabelece entre as orações uma relação de: 

 

A. Adição 

B. Explicação 

C. Consequência 

D. Causa 

E. Conclusão 

 

02- Em: “Você é acusado de beber além da conta, e dar um 

vexame de proporções continentais”, o emprego da vírgula: 

 

A. Separa orações coordenadas de sujeitos diferentes. 

B. Isola uma oração de natureza explicativa. 

C. Não era necessária já que a conjunção separa as 

orações. 

D. Separa as orações devido à ausência de conjunção. 

E. Separa termos de mesma função semântica, pela 

recorrência da conjunção „e‟. 

 

03- Em “meu cliente se declara culpado”, o emprego do 

pronome „se‟ é justificado: 

 

A. Pela presença de advérbio antes do verbo. 

B. Pelo pronome relativo antes do verbo. 

C. Pelo verbo no modo imperativo 

D. Pelo sujeito expresso. 

E. Pela frase exclamativa. 

 

Esta folha branca 

me proscreve o sonho, 

me incita ao verso 

nítido e preciso. 

Eu me refugio 

nesta praia pura 

onde nada existe 

em que a noite pouse. 

Como não há fuga 

nada lembra o fluir 

de meu tempo, ao vento 

que nele sopra o tempo. 

Não a forma encontrada 

como uma concha, perdida 

nos frouxos areais 

como cabelos; mas a forma atingida 

como a ponta do novelo 

que a atenção, lenta, 

desenrola. 

(MELO NETO, João Cabral de. Os melhores poemas de João 

Cabral de Melo Neto. 6. Ed. São Paulo: Global, 1998.) 

 

04- É correto afirmar que o tema do poema é: 

A. Comunicar-se com o fazer poético, portanto 

predomina a função fática da linguagem. 

B. O estado de ânimo do poeta, predominando a função 

expressiva da linguagem. 

C. A influência do poema sobre o poeta, predominando a 

função apelativa da linguagem. 

D. Informar sobre o fazer poético, por isso predomina a 

função denotativa da linguagem. 

E. O próprio fazer poético, sendo predominante a função 

metalinguística da linguagem. 

 

05- Podemos inferir que a concepção do eu lírico sobre a poesia 

é a de que é: 

 

A. O resultado de uma escrita feita a luz da razão e da 

espontaneidade. 

B. O fruto da liberdade e desorganização características da 

fantasia poética. 

C. O produto de uma construção formal apurada que 

ignora a trato da palavra. 

D. Uma produção alheia à subjetividade, pautada na 

exatidão. 

E. Uma exploração dos recursos de rimas e assonâncias 

vocabulares. 

 

06- No verso, “me proscreve o sonho”, o verbo tem o mesmo 

sentido de: 

 

A. Suprime  

B. Permanece 

C. Contempla  

D. Paramenta  

E. Forja  

 

07- Considerando a norma padrão da língua portuguesa, 

assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “me incita ao verso”, a regência do verbo se 

justifica pela exigência de artigo e preposição, 

respectivamente. 

B. Em “nada lembra o fluir”, a regência do verbo justifica-

se por ter sido empregado no sentido de „advertir‟. 

C. Em “nítido e preciso”, o verbo não pede complemento 

por ter sentido completo. 
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D. Em “Como não há fuga”, a conjunção estabelece 

relação semântica de causa com a oração posterior. 

E. Em “como cabelos”, a conjunção estabelece relação 

semântica de conformidade com a oração anterior. 

 

08- Em qual das frases abaixo NÃO houve erro de grafia? 

 

A.  “Homem é flagrado vendendo carangueijo no metrô do 

Recife.” 

B. “O rock rasgado veio com mais folego, mas 

nada pretencioso.”  

C. “Voo de São Paulo aterrissou em Istambul minutos 

antes de ataque.” 

D. “Projeto monitora 65 onças e quem quizer pode adotar 

e batizar felino.” 

E. “Supertições são coisas que a humanidade inventou 

para conter as incertezas.” 

 

 

 
 

09- Assinale a alternativa correta quanto à escolha dos 

elementos coesivos feita pelo autor do meme: 

 

A. “quando” situa um fato vago no tempo. 

B. “e” estabelece uma relação de oposição, equivalendo a 

“mas”. 

C. “a” é pronome e retoma o substantivo anterior. 

D. “às vezes” introduz um argumento que esclarece a 

declaração anterior. 

E. “tão” tem valor catafórico e antecipa a conclusão. 

 

10- A linguagem empregada no meme justifica-se: 

 

A. Pela região onde o falante reside. 

B. Pela situação comunicativa de informalidade. 

C. Pela estagnação da língua ao longo do tempo. 

D. Pelo grupo profissional específico a quem é destinado. 

E. Pela necessidade do uso de termos técnicos. 

 

11- Em qual das alternativas as prescrições da norma padrão 

sobre a acentuação dos vocábulos foram obedecidas? 

 

A. No mês de férias, a entrada é gratuíta. 

B. Não conhecia o suco de caquí. 

C. Os ítens foram especificados no edital. 

D. É um médico que clinica em várias cidades. 

E. Para alguns é incompreensível o tal do „internetês‟. 

  

(Soa o sino.) (Entra lady Macbeth.)  

LADY MACBETH - Que aconteceu aqui, para que, tão 

medonha, uma trombeta desperte os moradores desta casa? 

Falai!  

MACDUFF - Ó gentil dama, não deveis ouvir-me no que 

tenho a dizer. Assassinado foi nosso real amo.  

LADY MACBETH - Ai! Como? Em nossa casa? 

BANQUO - Oh! Muito cruel, pouco importa onde fosse.  

(Voltam Macbeth e Lennox.)  

MACBETH - Se eu tivesse morrido uma hora antes desse 

acontecimento, eu teria vivido um tempo abençoado, pois, a 

partir de agora, não há nada sério, tudo são futilidades. A 

glória e a honra estão mortas. O vinho da vida acabou.  

(Entram Malcolm e Donalbain.)  

MACDUFF - Vosso real pai se encontra assassinado. 

MALCOLM - Oh! E por quem? 

 LENNOX - Ao que parece, foram seus próprios camareiros 

que o mataram. De sangue o rosto e as mãos tinham 

manchados, como os punhais que sem bainha achamos 

sobre seus travesseiros.  

MALCOLM – (à parte para Donalbain) Que pretendeis 

fazer? Não nos unamos com essa gente. É muito fácil para o 

homem fingido aparentar tristeza. Irei para a Inglaterra. 

DONALBAIN - (à parte, a Malcolm)  - E eu para a Irlanda. 

Os sorrisos aqui punhais escondem. Fujamos. 

(Shakespeare, William. Macbeth. L&PM, Rio de Janeiro, 2000 

Tradução: Beatriz Viégas-Faria) 

 

12- Considerando as regularidades presentes na organização 

textual, assinale a alternativa INCORRETA quanto ao gênero a 

que pertence o texto acima: 

 

A. É um texto teatral e se distancia de outros tipos por suas 

características peculiares, como ser escrito para ser 

encenado, embora pertença ao gênero narrativo. 

B. É um texto teatral, pertencente ao gênero narrativo e, 

como tal, possui narrador. Este tem presença 

fundamental no texto e as personagens aparecem por 

intermédio dele, que expõe suas vidas e seus 

pensamentos 

C. É um texto teatral e por isso apresenta linguagem 

dinâmica e dialógica, combinando linguagem verbal e 

não verbal. 

D. É um texto teatral constituído pelo texto principal, que 

contém as falas dos atores e o secundário que contém 

algumas observações tal qual o espaço, cena, ato, 

personagens e rubricas (de interpretação, de 

movimento). 

E. É um texto teatral e tem como exemplo de 

característica própria os „apartes‟ que são comentários 

que não são „ouvidos‟ pelos interlocutores em cena e 
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vêm indicados no texto escrito como orientação aos 

leitores e profissionais que montarão a peça. 

 

13- O texto literário é uma construção textual que de acordo 

com as normas da literatura tem objetivos e características 

próprias, como linguagem elaborada de forma a causar 

emoções. Pensando nessas coincidências julgue as 

afirmativas abaixo acerca do texto lido e assinale aquela 

que NÃO corresponde a uma conclusão correta: 
 

A. O enredo é baseado no drama, que significa ação, 

sendo esta última causada pelas forças opostas que 

entram em choque, no caso do trecho escolhido, 

desencadeada pelo assassinato do rei atribuído aos 

seus guardas, conclusão questionada pelos seus filhos. 

B. O conflito é a base essencial do drama. No trecho 

apresentado da peça percebemos ações geradas pelo 

conflito mesmo que este não esteja explicitado: o 

assassinato do rei, a reação dos personagens em cena e 

a decisão dos filhos de fugirem. 

C. Personagens são agentes dramáticos, isto é, por meio 

deles que as ações dramáticas vão acontecer, mas as 

coisas também exercem ação dramática, como no 

texto em que a posição dos punhais dá fim ao conflito 

momentâneo. 

D. A língua literária é geralmente vista como a variedade 

padrão artistificada, e embora possa desviar-se do 

padrão quando é esteticamente necessário, no caso do 

texto houve total congruência entre ambas as 

variantes. 

E. A língua literária pode ser manifestada não só pela 

obediência ou desvio da norma, mas também pelo 

emprego da linguagem simbólica de modo a causar 

emoções no leitor/ouvinte. No texto, por exemplo, 

temos a fala de Macbeth “A glória e a honra estão 

mortas.”  Para afirmar admiração pelo rei morto e a do 

filho ao descrer da versão do assassinato “É muito 

fácil para o homem fingido aparentar tristeza.” 
 

14- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em, „A glória e a honra estão mortas‟, o sujeito 

posposto ao verbo concordou corretamente com o mais 

próximo. 

B. “eu teria vivido um tempo abençoado”, apresenta um 

caso de concordância ideológica, a chamada silepse, de 

pessoa. 

C. Em „foram seus próprios camareiros que o mataram” o 

sujeito resumido por pronome indefinido (próprios), 

exige concordância no plural. 

D. Em „tudo são futilidades‟, o verbo „ser‟ concordou com 

o predicativo, embora se pudesse ter optado pela 

concordância da regra geral. 

E. „De sangue o rosto e as mãos tinham manchados‟, traz 

um caso de concordância opcional, portanto, 

„manchados‟ poderia ter permanecido no singular sem 

prejuízo da regra de concordância. 

 

 

 

15- Considerando os conceitos que regem o emprego das 

classes de palavras nas frases e textos, considere as afirmações 

a seguir, assinalando aquela que estiver correta: 

 

A. “Os sorrisos aqui punhais escondem.”, possui um 

advérbio que modifica o verbo conferindo-lhe 

circunstância de lugar. 

B. “Assassinado foi nosso real amo.”, tem no vocábulo 

„real‟ a atribuição de característica ao substantivo 

„amo‟ e significa „genuíno‟, verdadeiro. 

C. “Os sorrisos aqui punhais escondem.” 

„punhais‟ é um substantivo que tem a função de núcleo 

do sujeito posposto. 

D. Em “tão medonha”, há uma palavra substantivada. 

E. Em “nossa casa”, o pronome tem função semântica de 

substantivo. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Na Classificação dos Sons Cardíacos, indique qual é 

relatado abaixo: 

 

Está relacionado ao fechamento da válvula pulmonar. Ambos 

são produzidos pela súbita desaceleração do sangue com a 

resultante tensão e vibração das válvulas aórtica e pulmonar. 

Melhor auscultado ao longo da borda esternal esquerda 

superior. 

 

A. M1 

B. S2 

C. A2 

D. S3 

E. T1 

 

17 – São bactérias mais frequentes na otite média aguda: 

 

A. Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae e 

a Moraxella catarrhalis. 

B. Acinetobacter baumannii, Haemophilus ducreyi, 

Coxiella burnetii. 

C. Enterococcus avium, Mycobacterium smegmatis e 

Peptostreptococcus. 

D. Peptostreptococcus, Moraxella catarrhalis, 

Acinetobacter baumannii. 

E. Bordetella bronchiseptica, Haemophillus influenzae e 

Acinetobacter baumannii. 

 

18 – São alterações do Sistema Nervoso no Climatério, 

EXCETO: 

 

A. Parestesias 

B. Perda progressiva de memória 

C. Afluxo de sangue e calor frequente no rosto 

D. Torpor na cabeça 

E. Hipertricose 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Acinetobacter_baumannii
https://pt.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_ducreyi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coxiella_burnetii
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enterococcus_avium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_smegmatis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peptostreptococcus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peptostreptococcus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acinetobacter_baumannii
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bordetella_bronchiseptica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acinetobacter_baumannii
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19 –  O tratamento da sífilis primária é: 

 

A. 1 dose de penicilina G Benzatina de 2.400.000 UI 

B. 2 doses de penicilina G Benzatina de 2.400.000 UI 

com intervalo de 1 semana. 

C. 3 doses de penicilina G Benzatina de 2.400.000 UI 

com intervalo de 1 semana. 

D. 2 doses de penicilina G Benzatina de 2.400.000 UI 

com intervalo de 1 mês. 

E. 3 doses de penicilina G Benzatina de 2.400.000 UI 

com intervalo de 1 mês. 

 

20 – O Soro Antirrábico Heterólogo (SAR) deve ser 

conservado em geladeira, entre +2ºC e +8ºC, observando-se o 

prazo de validade do fabricante. 

A dose indicada é de: 

 

A. 10 UI/kg de peso do paciente. 

B. 20 UI/kg de peso do paciente. 

C. 30 UI/kg de peso do paciente. 

D. 40 UI/kg de peso do paciente. 

E. 50 UI/kg de peso do paciente. 

 

21 – As principais localizações da tuberculose extrapulmonar 

são, EXCETO: 

 

A. Córtex renal. 

B. Córtex cerebral. 

C. Ossos curtos, vértebras e adrenais. 

D. Pleura. 

E. Sistema linfático. 

 

22 – São consequências da Deficiência da Biotinidase devido à 

ausência de tratamento, EXCETO: 

 

A. Ataxia 

B. Hipertonia 

C. Perda auditiva sensorial 

D. Convulsões 

E. Atrofia ótica 

  

23 – Na Síndrome de Beckwith-Wiedemann, está associada ao 

tumor de Wilms, que caracteriza-se  por, EXCETO: 

 

A. Visceromegalias. 

B. Macroglossía. 

C. Retardo mental. 

D. Macrocefalia. 

E. Onfalocele.  

 

24 – São causas da Alcalose Metabólica, EXCETO: 

 

A. Uso crônico de diuréticos. 

B. Vômitos ou sucção nasogástrica. 

C. Ureterossigmoidostomia. 

D. Hipovolemia. 

E. Uso de esteróides. 

 

 

 

25 – Na parada cardiorespiratória em adultos, a dose de 

Epinefrina é recomendada: 

 

A. 1mg intravenosa com intervalo de 3 a 5 minutos. 

B. 3mg intravenosa com intervalo de 3 a 5 minutos. 

C. 5mg intravenosa com intervalo de 3 a 5 minutos. 

D. 1mg intravenosa com intervalo de 10 a 15 minutos. 

E. 3mg intravenosa com intervalo de 10 a 15 minutos. 

 

26 – A vacina meningocócica C deve ser administrada de que 

modo? 

 

A. Primeira dose aos 2 meses, segunda aos 4 meses e 

reforço aos 8 meses. 

B. Primeira dose ao nascer, segunda aos 3 meses e 

reforço aos 6 meses. 

C. Primeira dose aos 3 meses, segunda aos 5 meses e 

reforço aos 12 meses. 

D. Primeira dose aos 3 meses, segunda aos 6 meses e 

reforço aos 12 meses. 

E. Primeira dose ao nascer, segunda aos 6 meses e 

reforço aos 12 meses. 

 

27 – Na Síndrome hemorrágica por contato com Lonomia 

podem ser observados, EXCETO: 

 

A. Alteração do Tempo de Coagulação. 

B. Prolongamento do Tempo de Protrombina (TP) e 

Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA), 

observados no coagulograma. 

C. Diminuição acentuada do fibrinogênio plasmático. 

D. Elevação de Produtos de Degradação do Fibrinogênio 

(PDF) e dos Produtos de Degradação da Fibrina 

(pdfib). 

E. Número de plaquetas elevado. 

 

28 – São sintomas do tétano, EXCETO: 

 

A. Contrações excessivas de alguns músculos faciais (riso 

sardônico). 

B. Contrações excessivas dos músculos do pescoço 

(rigidez de nuca). 

C. Abdômen pendular e o diafragma. 

D. Insuficiência Respiratória e evoluir para contraturas 

generalizadas. 

E. Dificuldade ao se alimentar. 

 

29 – As principais características da síndrome clínica da sífilis 

congênita tardia incluem, EXCETO: 

 

A. Tíbia em “Lâmina de Sabre”. 

B. Articulações de Clutton. 

C. Fronte “olímpica”. 

D. Dentes molares medianos inferiores deformados 

(dentes de Hutchinson). 

E. Rágades periorais. 
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30 – “Quando a lesão mucosa ocorre à distância, porém ao 

mesmo tempo que a lesão cutânea ativa (não contígua aos 

orifícios naturais)”. 

 

A frase define: 

 

A. Forma mucosa tardia. 

B. Forma mucosa de origem indeterminada.  

C. Forma mucosa concomitante.  

D. Forma mucosa contígua.  

E. Forma mucosa primária. 

 

31 – São critérios diagnósticos do DSM-IV para Bulimia 

Nervosa, EXCETO: 

 

A. Episódios recorrentes de compulsão periódica. 

B. Comportamento compensatório inadequado e 

recorrente, como fim de prevenir o aumento de peso, 

como auto-indução de vômito, uso indevido de 

laxantes, diuréticos, enemas ou outros medicamentos, 

jejuns ou exercícios excessivos. 

C. A compulsão periódica e os comportamentos 

compensatórios inadequados ocorrem, em média, pelo 

menos duas vezes por semana, por seis meses. 

D. A auto-avaliação é indevidamente influenciada pela 

forma e peso do corpo. 

E. O distúrbio não ocorre exclusivamente durante 

episódios de Anorexia Nervosa. 

 

32 – A oxigenoterapia pode ser definida como a administração 

de oxigênio superior à encontrada na atmosfera com objetivo de 

minimizar o déficit de oxigênio que o organismo está 

necessitando. A cânula nasal é um dispositivo de polietileno ou 

silicone com duas pequenas cânulas, que medem em torno 

de_______, introduzidas nas narinas e que permitem fluxo de 

oxigênio regulável que não ultrapasse de____. 

 

A alternativa que preencha corretamente a lacuna é: 

 

A. 0,5 cm / 2 L/min 

B. 1,0 cm / 3 L/min 

C. 1,5 cm / 3 L/min 

D. 1,5 cm / 6 L/min 

E. 2,5 cm / 7 L/min 

 

33 – No diagnóstico laboratorial da leptospirose encontra-se, 

EXCETO: 

 

A. Proteinúria 

B. Hematúria 

C. Cilindrúria 

D. Densidade alta 

E. Leucocitose por neutrofilia  

 

34 – Na classificação dos Erros Inatos de Metabolismo, 

referem-se ao grupo III, EXCETO: 

 

A. Distúrbios de síntese ou catabolismo de moléculas 

complexas, defeitos de tráfego e processamento de 

moléculas intracelular . 

B. Defeitos   sintomas permanentes que tendem a 

acentuar com o passar do tempo, como facies 

grosseira, dismorfias, visceromegalias, 

neurodegeneração, entre outros, respeitando a 

localização do acúmulo.  

C. Doenças lisossomias: mucopolissacaridoses, 

esfingolipidoses (doença de Fabry, Gaucher). 

D. Defeitos congênitos da glicosilação: cutis laxa, 

síndrome nefrótica. 

E. Glicogenoses, hiperlacticemias congênitas, citopatias 

mitocondriais: cadeia respiratória e defeitos na 

oxidação de ácidos graxos. 

 

35 – O trabalho de parto se divide em quatro estágios: 

 

I. O primeiro estágio (dilatação) leva à dilatação do colo 

do útero, de até 5 cm, por meio de contrações rítmicas 

e dolorosas.  

II. O segundo estágio (período expulsivo) se inicia com a 

dilatação máxima e termina com a expulsão do feto; 

nessa fase ocorrem os puxos maternos.  

III. No terceiro estágio (secundamento ou dequitadura), 

ocorre o desprendimento da placenta e membranas.  

IV. O quarto período (período de Greenberg), que ocorre 

na primeira hora pós-parto, objetiva a parada do 

sangramento genital. 

 

Estão CORRETOS: 

 

A. I e IV. 

B. II e III. 

C. II, III e IV. 

D. I e III. 

E. I, II, III e IV. 

 

36 – No primeiro mês de uso de anticoncepcionais hormonais 

orais combinados, DEVE-SE ingerir: 

 

A. O 1° comprimido no 1° dia após o ciclo menstrual ou, 

no máximo, até o 5° dia. 

B. O 1° comprimido no 5° dia após o ciclo menstrual ou, 

no máximo, até o 7° dia. 

C. O 1° comprimido no 1° dia do ciclo menstrual ou, no 

máximo, até o 5° dia. 

D. O 1° comprimido no 3° dia do ciclo menstrual ou, no 

máximo, até o 5° dia. 

E. O 1° comprimido no 1° dia do ciclo menstrual ou, no 

máximo, até o 7° dia. 

 

37 – A icterícia caracteriza-se na intoxicação por, EXCETO:  

 

A. Arsina 

B. Metanol 

C. Etanol 

D. Barbitúricos 

E. Ácido pícrico 
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38 – Das manifestações clínicas nos Traumatismos 

Craniencefálicos, referem-se a lesões primárias: 

 

I. Hematomas 

II. Contusão Cerebral 

III. Lesão Axonal Difusa da Substância Branca 

IV. Tumefação Cerebral 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I e II 

B. II e III 

C. II, III e IV 

D. I e IV 

E. I, II, III e IV 

 

39 – Quanto à Angiodisplasia é INCORRETO afirmar: 

 

A. É uma anormalidade degenerativa. 

B. Atinge principalmente as mulheres, mais de 70%. 

C. Lesões múltiplas, diâmetro < 5mm. 

D. Hemorragia subaguda, recorrente. 

E. Exteriorização: Sangue oculto nas fezes; Sangramento 

rutilante e volumoso. 

 

40 – São observações complementares no diagnóstico de IRA 

pré-renal, EXCETO: 

  

A. Oligúria não é obrigatória.  

B. Foco infeccioso documentado ou hemocultura 

positiva. 

C. Idosos podem ter a recuperação após 36h da correção 

do evento. 

D. Necrose tubular aguda por sepse, mioglobinúria e por 

contraste podem ser não-oligúricas e nos casos de 

oligúria, podem apresentar Fração excretada de Na 

(FENa) < 1% e/ou Fração excretada de Ureia (FEU) < 

35%. 

E. Diuréticos podem aumentar a FENa na IRA pré renal. 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-b&q=necrose+tubular+aguda&sa=X&ved=0ahUKEwiSt_Plm4fOAhXERiYKHRmdDgQQ1QIIcSgA

