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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.” 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Na Biotransformação dos Fármacos; a hidrólise do 

suxametônio pela colinesterase plasmática ocorre no: 

 

A. Fígado 

B. Rins 

C. Plasma 

D. Pulmões 

E. Cérebro 

 

17 – O anticoncepcional oral eleva o nível sérico da 

ceruloplasmina cobre através de: 

 

A. Indução enzimática 

B. Inibição enzimática 

C. Competição 

D. Aumento do transportador 

E. Reação cruzada 

 

18 – A enzima 5’- NT é utilizada principalmente para que 

aplicação clínica? 

 

A. Doenças do parênquima hepático 

B. Doenças hepatobiliares 

C. Carcinoma de próstata 

D. Doenças musculares 

E. Doenças pancreáticas  

 

19 – No líquido sinovial, o valor de referência para o fator 

reumatóide (Látex) é de:  

 

A. Até 20 UI/mL;  

B. Até 60 UI/mL;  

C. Até 80 UI/mL;  

D. Até 120 UI/mL;  

E. Até 180 UI/mL;  

 

20 – Quanto ao líquido cefalorraquidiano (LCR) é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. É um líquido incolor, que circula o cérebro e a medula 

espinhal através do espaço subaracnoideo, ventrículos 

cerebrais e o canal central da medula. 

B. Apresenta peso molecular alto e está em equilíbrio 

osmótico com o sangue, sendo constituído de pequenas 

concentrações de proteína, glicose, lactato, enzimas, 

potássio, magnésio e concentrações relativamente 

elevadas de cloreto de sódio. 

C. Em adultos, cerca de 500 mL de LCR são produzidos 

por dia. O tempo médio para renovação total do LCR é 

de quatro em quatro horas. 

D. As duas principais funções do LCR são relacionadas à 

homeostase: proteção e circulação.  

E. A coleta da amostra de LCR pode ser realizada por 

três vias clássicas, sendo a lombar a mais utilizada na 

rotina, seguida pela suboccipital e a via ventricular. 

 

 

 

21 – Considera-se uma infecção por Trichuris trichiura do tipo 

intensa com infestação a  partir de: 

 

A. 100000opg 

B. 50000opg 

C. 10000opg 

D. 4000opg 

E. 2000opg 

 

22 – Na absorção dos fármacos, o coeficiente de partição 

octanol/água (P) indica a tendência de um composto em se 

difundir em óleo ou água. O logaritmo deste coeficiente é o 

LogP. O valor ideal para fármacos fica entre: 

 

A. 1 a 3 

B. 2 a 5 

C. 3 a 6 

D. 5 a 8 

E. 6 a 10 

 

23 – São consequências da não refrigeração da amostra na 

Urocultura, EXCETO: 

 

A. Aumento da glicose pela glicólise. 

B. Diminuição de corpos cetônicos pela volatilização. 

C. Diminuição de urobilinogênio por sua oxidação em 

urobilina. 

D. Diminuição da bilirrubina decorrente da exposição à 

luz. 

E. Aumento do nitrito pela redução do nitrato pelas 

bactérias. 

 

24 – São características das colônias na Cultura em Ágar Cled, 

EXCETO: 

 

A. Espécies de Proteus: colônias azul translúcidas, 

geralmente menor que E.coli. 

B. Espécies de Salmonella: colônias planas, cor azul 

C. Enterococcusfaecalis: colônias amarelas, com cerca de 

0,5 mm de diâmetro. 

D. Staphylococcusaureus: colônias verdes, com cerca de 

0,75 mm de diâmetro. 

E. Pseudomonasaeruginosa: colônias verdes, com 

superfície prateada e periferia rugosa. 

 

25 – Nas patogêneses das infecções do trato urinário (ITU) 

refere-se a adequação dos mecanismos de defesa do hospedeiro, 

EXCETO: 

 

A. Propriedades antibacterianas da urina (elevada 

osmolalidade e baixo ph) e da mucosa do trato urinário 

(citocinas, mecanismos antiaderência). 

B. Efeito mecânico da micção. 

C. Integridade anatômica e funcional das vias urinárias. 

D. Produção de hemolisina e fator citotóxico necrotizante 

tipo I. 

E. Tamanho do inóculo (quanto maior o inóculo que 

alcança o rim, maior a chance de infecção).  
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26 – São mecanismos fisiológicos adaptativos à anemia, 

EXCETO: 

 

A. Aumento do débito cardíaco. 

B. Redução do 2,3-DPG no interior da hemácia. 

C. Aumento da perfusão órgão-seletiva. 

D. Aumento da frequência respiratória. 

E. Aumento da síntese de eritropoetina. 

 

27 – A quelação do ferro deve ser realizada em pacientes com 

ferro maior que: 

 

A. 200µg/ml. 

B. 400µg/ml. 

C. 600µg/ml. 

D. 800µg/ml. 

E. 1000µg/ml. 

 

28 – Para evitar uma crise na deficiência de G6PD deve-se 

evitar o uso de, EXCETO: 

 

A. Captopril 

B. Pirimetamina 

C. Ciprofloxacino 

D. Fava 

E. Feijão branco 

 

29 – Quanto à heparina no tratamento de trombose e 

trombofilias é INCORRETO afirmar: 

 

A. Deve ser indicada imediatamente diante de um 

episódio agudo de trombose. 

B. Não fracionada: inibe os fatores IIa, Xa, IXa, XIa. É 

necessário controle de TTPA. 

C. De baixo peso molecular: inibe os fatores IXa, Xa, 

XIa. É necessário controle de TTPA e do fator-Xa. 

D. Em casos de sangramento por heparina: interromper 

seu uso e, se sangramento grave, administrar 

protamina. 

E. Trombocitopenia induzina por heparina: definida  

como queda de, no mínimo, 50% da plaquetometria 

basal do paciente, principalmente entre o 4º e o 10º 

dias de uso da heparina, associada ou não a eventos 

trombóticos. 

 

30 – O Clerance (ml/min) do ácido acetilsalicílico é de: 

 

A. 4,4 

B. 55 

C. 140 

D. 650 

E. 840 

 

31 –  A biodisponibilidade da Amiodarona é de: 

 

A. 20% 

B. 45% 

C. 60% 

D. 85% 

E. 100% 

 

32 – A meia vida do omeprazol em minutos é de: 

 

A. 15  

B. 40 

C. 60 

D. 120 

E. 145 

 

33 – A porcentagem do Benzilpenicilina da ligação a proteínas 

plasmáticas é de: 

 

A. 30% 

B. Maior que 99,9% 

C. 20% 

D. 60% 

E. 40% 

 

34 – São inibidores de isoforma CYP metabolizadoras de 

drogas, no CYP1A2, EXCETO: 

 

A. Amiodarona 

B. Fluroquinolonas 

C. Antibióticos 

D. Hidrocarbonetos policíclicos 

E. Fluvoxamina 

 

35 – Na dosagem de uréia pelo Método de Marsh, utilizam-se 

os seguintes reativos, EXCETO: 

 

A. Reativo A de diacetilmonoxima. 

B. Reativo B de tiosemicarbazida. 

C. Reativo cromogênico (mistura de A e de B) 

D. Reativo ácido 

E. Reativo de Ehrlich 

 

36 – O método utilizado para corar o Corynebacterium 

diphtheriae é: 

 

A. Método de Albert 

B. Método de Watson 

C. Método de Saenz e Costil 

D. Método de Corper e Stoner 

E. Método de Romanowsky 

 

37 – No meio de cultura Drigalski, com agente inibidor cristal 

violeta e indicador de pH tornassol, os coliformes apresentam-

se na coloração: 

 

A. Azul 

B. Incolor 

C. Vermelha 

D. Amarela 

E. Negra 
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38 – O escarro nesta condição patológica apresenta-se muito 

fluido, abundante, de coloração que varia entre o rosa ou 

amarelo-claro e o castanho-escuro, segundo a quantidade de 

hemácias presentes. Notam-se poucos leucócitos e células 

epiteliais. 

 

Qual condição clínica o texto afirma? 

 

A. Bronquite aguda 

B. Bronquite crônica 

C. Bronquectasia 

D. Edema pulmonar 

E. Gangrena pulmonar 

 

39 – Os valores normais da alfa-1-antiritripsina são de: 

 

A. 50 a 150 mg/dl 

B. 80 a 250 mg/dl 

C. 100 a 450 mg/dl 

D. 150 a 350 mg/dl 

E. 250 a 500 mg/dl 

 

40 – Atinge as regiões inguinal, genital, pubiana, perineal e 

perianal: 

 

A. Tinea capitis 

B. Tinea corporis 

C. Tinea cruris 

D. Tinea barbae 

E. Tinea genitalis  

 

 


