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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 – 12 – MÉDICO ULTRASONOGRAFISTA  
Página 3 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Quanto à endometriose é INCORRETO afirmar: 

 

A. É caracterizada pela presença de tecido endometrial 

funcionante (glândula e/ou estroma endometrial) fora 

da cavidade endometrial. 

B. A adenomiose é a presença de tecido endometrial no 

interior das fibras miometriais. 

C. Os implantes podem desenvolver-se em vários locais 

como: ovários, ligamentos uterossacros, trompas, 

bexiga, sigmóides, reto, peritônio pélvico, fígado, 

pulmão, pleura e outros. 

D. Seu quadro clínico consiste em dismenorreia primária 

de intensidade rápida, dor pélvica crônica, dispareunia 

de profundidade, infertilidade, alterações intestinais e 

urinárias durante e pós a menstruação. 

E. No exame de imagem tem-se a ultrassonografia 

pélvica e transvaginais com preparo intestinal prévio, 

tomografia de pelve, ressonância magnética, 

ecocolonoscopia. 

 

17 – Quanto às lesões benignas da mama – fibroadenoma é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Geralmente, acomete mulheres na faixa etária entre 20 

e 30 anos. 

B. Na maioria das vezes, são lesões unilaterais, móveis, 

bem delimitadas, ovais ou lobuladas, de consistência 

fibroelástica, que atingem dimensões de até 3 cm. 

C. Quando ocorrem em mulheres mais jovens, com 

crescimento rápido e tamanho superior a 3 cm, deve-se 

suspeitar da variante juvenil do fibroadenoma. 

D. A transformação do próprio fibroadenoma em lesão 

maligna é rara. 

E. O diagnóstico é realizado por ultrassonografia das 

mamas, punção por agulha ou biopsia por agulha 

grossa. 

 

18 – De acordo com as categorias de BI-RADS, classificam-se 

como categoria 4 os seguintes nódulos hipoecoico sólido, 

EXCETO: 

 

A. Ovalado, com eixo anteroposterior maior do que o 

transverso (4C). 

B. Ecotextura homogênea. 

C. Parede regular ou com até 3 lobulações. 

D. Com ou sem reforço posterior. 

E. Com atenuação posterior. 

 

19 – Geralmente, é possível identificar o saco gestacional 

intrauterino quando os níveis séricos de beta-HCG estão entre: 

 

A. 500 – 800 mUI/mL. 

B. 800 – 1000 mUI/mL. 

C. 500 – 1500 mUI/mL. 

D. 1000 – 2000 mUI/mL. 

E. 800 – 2500mUI/mL. 

 

 

 

20 – A gestação será dita anembrionária quando: 

 

A. Não se identifica embrião em saco gestacional com 

diâmetro médio maior que 17mm somado a não 

identificação da imagem de vesícula vitelínica com 

saco gestacional de 11mm de diâmetro médio. 

B. Não se identifica embrião em saco gestacional com 

diâmetro médio maior que 17mm ou quando não se 

identifica imagem de vesícula vitelínica com saco 

gestacional de 11mm de diâmetro médio. 

C. Não se identifica embrião em saco gestacional com 

diâmetro médio maior que 11mm somado a não  

identificação da imagem de vesícula vitelínica com 

saco gestacional de 5mm de diâmetro médio. 

D. Não se identifica embrião em saco gestacional com 

diâmetro médio maior que 11mm ou quando não se 

identifica imagem de vesícula vitelínica com saco 

gestacional de 5mm de diâmetro médio. 

E. Não se identifica embrião em saco gestacional com 

diâmetro médio maior que 25 mm ou quando não se 

identifica imagem de vesícula vitelínica com saco 

gestacional de 15 mm de diâmetro médio. 

 

21 – A variedade de posição do feto é a relação entre os pontos 

de referência fetal com os da pelve materna (pube e sacro). Os 

pontos de referências fetais e linhas de orientação variam com a 

apresentação. Logo, tendo-se uma apresentação Bregma (1º 

grau), ponto de referência Bregma e linha de orientação 

sagitometópica, utiliza-se a letra: 

 

A. O 

B. B 

C. N (Naso) 

D. M 

E. S 

 

22 – O diagnóstico de imagem (USG) de uma infecção do trato 

urinário inclui, EXCETO: 

 

A. Aumento do volume renal 

B. Alterações da ecogenicidade do parênquima 

C. Perda da visualização normal das pirâmides 

D. Dilatação pielocalicial 

E. Acentuado aumento do hilo renal  

 

23 – No estadiamento do câncer de testículo, na Classificação 

de Boden modificada, um tumor com metástase pulmonar 

refere-se ao estágio: 

 

A. IIa 

B. IIc 

C. III 

D. IIIa 

E. IIIb 

 

24 – De acordo com o diagnóstico diferencial da dor abdominal 

por localização, relaciona-se ao quadrante superior direito, 

EXCETO: 

 

A. Colecistite 

B. Síndrome de Budd-Chiari 
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C. Colangite 

D. Abscesso subdiafragmático 

E. DRGE 

 

25 – São possíveis causas de síncope por hipotensão ortostática, 

EXCETO: 

 

A. Doenças dos corpos de Lewy 

B. Insuficiência autonômica pura 

C. Mixomo atrial 

D. Amiloidose hereditária (polineuropatia amilóide 

familiar) 

E. Síndrome de Sjogren 

 

26 – Referente à ultrassonografia endoscópica (USE) é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A USE utiliza transdutores ultrassônicos de alta 

frequência incorporados à ponta de um endoscópio 

flexível. 

B. As imagens ultrassônicas são obtidas da parede 

intestinal e dos órgãos adjacentes, dos vasos 

sanguíneos e dos linfonodos. 

C. A USE permite estadiamento local pré-operatório mais 

preciso das neoplasias malignas do esôfago, do 

pâncreas e do reto, e detecta as metástases mais 

distantes. 

D. A USE também é útil para o diagnóstico dos cálculos 

do ducto biliar, da doença da vesícula biliar, das lesões 

gastrintestinais submucosas e da pancreatite crônica. 

E. A aspiração por agulha fina e as biopsias com agulha 

oca das massas e dos linfonodos no mediastino 

posterior, abdome, pâncreas, retroperitônio e pelve 

podem ser realizados sob a orientação da USE. 

 

27 – Quanto à ultrassonografia Doppler para avaliação das 

artérias renais é INCORRETO afirmar: 

 

A. Mostra as artérias renais e a aorta perirrenal. 

B. Mede a velocidade do fluxo como forma de avaliar a 

gravidade da estenose. 

C. Baixo custo em relação a outros métodos como 

angiografia. 

D. Amplamente disponível. 

E. É menos útil que a angiografia invasiva para o 

diagnóstico de displasia fibromuscular e 

anormalidades nas artérias renais acessórias. 

 

28 – Das condições que simulam apendicite e que devem ser 

investigadas é INCORRETO afirmar: 

 

A. Diverticulite de Meckel 

B. Adenite mesentérica 

C. Doença de Crohn 

D. Doença renal, excluindo nefrolitíase 

E. Abcesso hepático 

 

 

 

 

29 – Na avaliação diagnóstica da vesícula biliar, são vantagens 

diagnósticas da ultrassonografia da vesícula biliar, EXCETO: 

 

A. Rápida 

B. Exame simultâneo e preciso de VB, fígado, ductos 

biliares, pâncreas e ductos biliares. 

C. O “exame em tempo real” permite fazer a avaliação do 

volume e da contratilidade da vesícula biliar. 

D. Não é limitada por icterícia, gravidez. 

E. Pode identificar cálculos bem pequenos. 

 

30 – Holoprosencefalia é um defeito cerebral causado pela 

ausência de divisão adequada do prosencéfalo, ocorrendo entre: 

 

A. 6ª e 8ª semanas de gestação. 

B. 6º e 8º dias de gestação. 

C. 18ª e 28ª semanas de gestação. 

D. 18º e 28º dias de gestação. 

E. 32º e 48º dias de gestação. 

 

31 – Estão entre as principais utilidades do Transdutor linear, 

estão, EXCETO:  

 

A. Aplicações superficiais 

B. Vascular 

C. Mama 

D. Músculo-esquelético 

E. Aplicações endo-cavitárias 

 

32 – São características sugestivas de malignidade na avaliação 

de um nódulo tireoidiano em uma USG, EXCETO: 

 

A. Margens indefinidas 

B. Microcalcificações 

C. Fluxo aumentado na área central do Doppler 

D. Linfadenopatia cervical 

E. Nódulo frio (hipocaptante) 

 

33 – São fatores de risco para nefropatia isquêmica, EXCETO: 

 

A. Idade avançada 

B. Insuficiência cardíaca congestiva 

C. Homens 

D. Negros 

E. Pacientes com fatores de risco clássicos para 

aterosclerose (idade avançada, hsipertensão arterial, 

diabetes mellitus, tabagismo, dislipidemia) 

 

34 – Nas neoplasias císticas do pâncreas, o cistoadenoma 

serosa apresenta-se na imagem: 

 

A. Microcístico (“em favo de mel”) ou oligocístico 

(menos comum) 

B. Unilocular ou septada, calcificações na parede, 

componente sólido (malignidade) 

C. Ducto principal dilatado, atrofia do parênquima e 

componente sólido (malignidade) 

D. Ducto secundários dilatados, componente sólido 

(malignidade) 

E. Massa sólida cística e calcificações. 
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35 – Crescimento assimétrico do útero (mais intenso na área de 

implantação) permite palpação de um abaulamento e 

amolecimento no sítio de implantação ovular. 

 

Esta é a descrição de: 

 

A. Sinal de Hegar 

B. Sinal de Bonnaire 

C. Sinal de Lohlein 

D. Sinal de Piskacek 

E. Sinal de Nobile-Budin 

 

36 – Nos achados da Síndrome de Down no primeiro trimestre 

de gestação tem-se: 

 

A. Translucência nucal menor que 2,5mm e Osso nasal 

sempre ausente. 

B. Translucência nucal menor que 2,5mm e Osso nasal 

pequeno ou ausente. 

C. Translucência nucal maior que 2,5mm e Osso nasal 

sempre ausente. 

D. Translucência nucal maior que 2,5mm e Osso nasal 

pequeno ou ausente. 

E. Translucência nucal maior que 2,5mm e Osso nasal 

sempre pequeno. 

 

37 – As principais causas mortis do público calculado no 

coeficiente de mortalidade neonatal precoce são, EXCETO: 

 

A. Malformações 

B. Infecções perinatais 

C. Hemorragia 

D. Asfixia 

E. Doenças do aparelho circulatório 

 

38 – Em pacientes com achado de colecistite aguda, no USG 

podem aparecer, dentre outros fatores, a parede vesicular com 

espessura maior que: 

 

A. 0,1mm 

B. 0,5mm 

C. 1,0mm 

D. 2,0mm 

E. 3,0mm 

 

39 – Os locais de pesquisa do FAST (Focused Abdominal 

Sonogram for Trauma) são, EXCETO: 

 

A. Pericárdio 

B. Espaço hepatorrenal 

C. Espaço esplenorrenal 

D. Pelve 

E. Espaço retroperitoneal subdiafragmático esquerdo. 

 

40 – Na Retinosquise a melhor forma são os transdutores 

superiores a partir de: 

 

A. 5 MHZ. 

B. 8 MHZ. 

C. 10 MHZ. 

D. 15 MHZ. 

E. 20 MHZ. 

 

 


