
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

MMÉÉDDIICCOO  CCLLÍÍNNIICCOO  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
  

TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “vocês”. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 

  
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  
  

11. Pacientes com meningite por Neisseria Meningitidis podem ser tratados com todas as drogas abaixo, EXCETO. 
 
A) Penicilina Cristalina. B) Cefotaxima. C) Cefazolina. D) Ceftriaxona. E) Cloranfenicol. 
 
12. Os macrolídeos são drogas de escolha no tratamento das infecções causadas por todos os agentes abaixo, EXCETO. 
 
A) Escherichia coli. B) Legionella. C) Mycoplasma. D) Ureaplasma. E) Clamídia. 
 
13. Assinale a alternativa que NÃO APONTA uma causa comum de gastropatia erosiva (gastrite erosiva). 
 
A) Uso abusivo de álcool. 
B) Infecção pelo CMV.  D) “Stress” pós-cirúrgico. 
C) Antiinflamatórios não-hormonais.  E) Hipertensão portal (“gastropatia portal”). 
 
14. Com Relação à úlcera péptica, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Ocorre mais freqüentemente em homens. 
B) A recorrência de úlcera péptica duodenal cai drasticamente, após tratamento do H. Pylori. 
C) Antiinflamatórios não-hormonais aumentam mais o risco de úlcera duodenal do que o de úlcera gástrica. 
D) A história clínica apenas não distingue, eficientemente, úlceras duodenais de úlceras gástricas. 
E) Inibidores de bomba de prótons promovem alívio mais rápido que bloqueadores H2. 
 
15. Assinale Verdadeiro ou Falso a respeito da Doença de Crohn. 
 

(   ) Um terço (1/3) dos casos envolve, apenas, o intestino delgado. 
(   ) Tabagismo tem uma forte associação com a doença. 
(   ) Fistulização e obstrução são complicações possíveis. 
(   ) O VSH e a Proteína C reativa são marcadores confiáveis e utilizados para o diagnóstico de certeza. 
(   ) Clindamicina é uma das drogas eficazmente utilizadas no tratamento. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 
 
A) VVVVV.  B) FFFVV.  C) VVVFF.   D) VFVFV. E) FFFFF. 
 
16. Qual dos critérios abaixo NÃO É utilizado para avaliação de gravidade da pancreatite aguda? 
 
A) Idade maior que 55 anos. 
B) Cálcio maior que 8mg/dL.  D) PO2 menor que 60mmHg. 
C) Leucocitose maior que 16.000 células/mm³.  E) AST maior que 250 unidades/L. 
 
17. Assinale V para Verdadeiro ou F para Falso em relação à Cirrose hepática. 
 

(   ) Os achados clínicos resultam da disfunção hepato-celular, shunts porto-sistêmicos e hipertensão portal. 
(   ) A classificação histológica mais comum divide as formas em micronodular, macronodular e mista. 
(   ) A ultrassonografia é útil para avaliar a textura hepática, o tamanho do fígado, detectar ascites e avaliar 

calibre da veia porta. 
(   ) As causas mais comuns são as hepatites A, B, C e o consumo crônico de álcool. 
(   ) O transplante hepático está indicado em todos os casos de cirrose hepática. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 
 
A) VVVFF. B) VVVVV. C) FVVVV. D) FFVVV. E) FFFFV. 
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18. No tratamento medicamentoso da doença coronariana, todas as drogas abaixo são úteis, EXCETO. 
 
A) Dinitrato de isosorbida. B) Atenolol. C) Sildenafil. D) Verapamil. E) Ácido acetil salicílico. 
 
19. Assinale V para Verdadeiro ou F para Falso a respeito do Infarto Agudo do Miocárdio(IAM). 
 

(   ) 60% dos pacientes não apresentam dor torácica. 
(   ) A ausculta de crepitantes em bases pulmonares podem indicar IAM complicado com edema agudo de pulmão. 
(   ) Durante o IAM, podemos auscultar 4ª bulha. 
(   ) Dosagens de enzimas, como CK-MB e troponina, são muito úteis para o diagnóstico. 
(   ) Apesar de ser importante exame complementar, o ECG pode se apresentar normal durante o IAM. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA. 
 
A) FVVVV. B) FFVVV. C) FVFVF. D) FVVVF. E) FFFVV. 
 
20. Assinale V para Verdadeiro ou F para Falso a respeito da HAS. 
 

(   ) Diuréticos atuam diminuindo a volemia e a resistência vascular periférica. 
(   ) Betabloqueadores são drogas úteis, porém contra-indicadas em asmáticos. 
(   ) Drogas, como o captopril, podem produzir tosse seca em 10% dos pacientes. 
(   ) Prazosin é uma droga potente que reduz a resistência vascular periférica com grande perfil de segurança. 
(   ) Metildopa é droga útil no tratamento de HAS em gestantes. 

 
Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA. 
 
A) VVVVV. B) VVVFV. C) VVFFF. D) FFVFV. E) FFFVF. 
 
21. Assinale a alternativa que NÃO APONTA uma causa de anemia por deficiência de ferro. 
 
A) Talassemia. B) Gravidez. C) Aleitamento. D) Doação de sangue. E) Hemoglobinúria. 
 
22. Todos os antimicrobianos abaixo são opções válidas para o tratamento da cistite aguda, EXCETO. 
 
A) Sulfametoxazol+trimetoprim. 
B) Clindamicina.  D) Ciprofloxacino. 
C) Cefalexina.  E) Ofloxacino. 
 
23. Quanto ao tratamento da pielonefrite aguda, assinale a alternativa que apresenta o tempo mais adequado de 

tratamento. 
 
A) 3 dias (desde que seja o primeiro episódio). B) 7 dias. C) 10 dias. D) 14 dias.  E) 21 dias. 
 
24. Para o tratamento ambulatorial de um paciente imunocompetente com pneumonia bacteriana não complicada, 

podemos aceitar todas as alternativas abaixo, EXCETO. 
 
A) Azitromicina. B) Doxiciclina. C) Ciprofloxacino. D) Amoxicilina. E) Moxifloxacino. 
 
25. Todas são complicações da doença pulmonar obstrutiva crônica, EXCETO. 
 
A) Pneumonia.    
B) Sinusite crônica.  D) Pneumotórax espontâneo. 
C) Cor Pulmonale. E) Hipertensão pulmonar. 
 
26. Todos são considerados critérios maiores de FEBRE REUMÁTICA AGUDA, EXCETO. 
 
A) Febre. B) Cardite. C) Eritema marginado. D) Coréia de Sydenham. E) Poliartrite. 
 
27. Assinale V para Verdadeiro ou F para Falso a respeito da Leptospirose. 
 

(   ) Início súbito, cefaléia, mialgias e hiperemia conjuntival são sintomas comuns. 
(   ) O tratamento com antimicrobianos é muito eficaz, quando iniciado até o 7º dia de doença. 
(   ) Ao contrário da hepatite viral aguda, a CPK está geralmente elevada na leptospirose. 
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(   ) A presença de tosse com expectoração sanguinolenta e dispnéia são sinais de gravidade. 
(   ) Ciprofloxacino e clindamicina são drogas de primeira escolha no tratamento. 

 
Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA. 
 
A)VFVVF. B) VVVVF. C) VVFFF. D) VFFFF.  E) VVVVV. 
 
28. Assinale V para Verdadeiro ou F para Falso com relação às hepatites virais. 
 

(   ) O período médio de incubação da hepatite A é de 30 dias. 
(   ) A hepatite B é transmissível por via sexual. 
(   ) A hepatite D (delta) depende da associação com a hepatite B para a sua ocorrência. 
(   ) A hepatite C é de ocorrência comum entre usuários de drogas injetáveis. 
(   ) As hepatites A, B e C são preveníveis pela vacinação. 

 
Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA. 
 
A) VVVVV.      B) VFVFV.      C) VVVVF.      D) VVFFF.      E) FFFVV. 
 
29. Assinale a alternativa que mostra manifestação cutânea menos provável de ocorrer em paciente com SIDA. 
 
A) Dermatite seborréica. 
B) Herpes zoster.  D) Angiomatose bacilar. 
C) Molusco contagioso.  E) Pênfigo. 
 
30. Assinale a alternativa que NÃO MOSTRA opção aceitável para o tratamento da Sífilis. 
 
A) Azitromicina. B) Penicilina. C) Doxiciclina. D) Ceftriaxona. E) Cloranfenicol. 
 
31. Assinale a alternativa que mostra droga bacteriostática no tratamento da tuberculose. 
 
A) Etambutol. B) Rifampicina. C) Pirazinamida. D) Isoniazida. E) Estreptomicina. 
 
32. A respeito da Cólera, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Por se tratar de infecção bacteriana, a diarréia é freqüentemente acompanhada de febre. 
B) A diarréia é sanguinolenta, com pus, muco e tenesmo associado. 
C) A perda de líquidos através da diarréia pode chegar a um litro por hora. 
D) Existe uma vacina altamente eficaz, o que torna a cólera uma doença facilmente erradicável. 
E) O tratamento com antibióticos é indispensável à cura. 
 
33. Qual das drogas abaixo NÃO É UTILIZADA no tratamento da Febre Tifóide? 
 
A) Doxiciclina. 
B) Azitromicina.  D) Ceftriaxona. 
C) Ciprofloxacino.  E) Sulfametoxazol+trimetoprim. 
 
34. Qual alternativa abaixo NÃO APRESENTA critério diagnóstico para dengue hemorrágica? 
 
A) Elevação do hematócrito em mais de 20% do nível basal. 
B) Presença de derrames cavitários (ascite, derrame pleural). 
C) Evidência de sangramento ou prova do laço positiva. 
D) Evidência de aumento de permeabilidade capilar. 
E) Febre elevada com prostração e queda importante do estado geral. 
 
35. Assinale a alternativa que NÃO MOSTRA droga útil no tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva. 
 
A) Caverdilol. B) Valsartan. C) Espironolactona. D) Digoxina. E) Tadalafila. 
 
36. Qual das drogas abaixo NÃO DEVERIA SER utilizada em paciente com edema agudo de pulmão e pressão arterial 

normal? 
 
A) Morfina. 
B) Furosemida.  D) Nitroprussiato de sódio. 
C) Dinitrato de isossorbida.  E) Agonistas Beta adrenérgicos. 
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37. Qual das drogas abaixo ESTÁ CONTRA-INDICADA em pacientes com asma brônquica? 
 
A) Agentes Beta-adrenérgicos. 
B) Betabloqueadores.  D) Corticosteróides inalatórios. 
C) Inibidores da fosfodiesterase.  E) Brometo de ipratrópio. 
 
38. Qual das alternativas abaixo NÃO APONTA uma causa de Insuficiência Renal Aguda? 
 
A) Choque hipovolêmico. 
B) Obstrução do trato urinário.  D) Glomerulonefrite difusa aguda pós estreptocóccica. 
C) Uso prévio de clindamicina.  E) Uso recente de contraste iodado. 
 
39. Qual, dentre as abaixo, é a causa MENOS FREQÜENTE de hemorragia digestiva alta? 
 
A) Câncer gástrico. 
B) Gastrite erosiva.  D) Gastropatia hipertensiva. 
C) Lesão de Mallory-Weiss.  E) Varizes esofageanas. 
 
40. Qual dos achados abaixo NÃO SE ENCONTRA presente nos pacientes com embolia pulmonar? 
 
A) Dispnéia. 
B) Atrito pericárdico.  D) Tosse. 
C) Hemoptise.  E) Segunda bulha hiperfonética. 
 
 
 

  


