
 
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  PPNNEEUUMMOOLLOOGGIISSTTAA  

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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DE PERNAMBUCO  



CONCURSO PÚBLICO 

 2

  
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.  Em relação aos volumes pulmonares inscritos por um espirômetro, é correto afirmar. 
 
A) CI = VRI + VR B) CPT – CRF = CI C) VRE – VR = CRF D) VR + VRI = CI E) CV + CI = CPT 
 
12. Assinale a opção incorreta. 
 
A) O epitélio da traquéia é pseudo-estratificado e colunar. 
B) Em nível alveolar, o epitélio consiste de três tipos de células. 
C) As células tipo I secretam surfactante. 
D) Existe uma transição gradual no epitélio respiratório, na direção dos alvéolos. 
E) As “tight junctions” intercelulares existem no epitélio do aparelho respiratório. 
 
13. Assinale a opção correta. 
 
A) O músculo liso das vias aéreas não possui faixas Z. 
B) O músculo liso das vias aéreas gera potenciais de ação. 
C) O músculo liso das vias aéreas não pode sofrer maior encurtamento que o músculo esquelético. 
D) Os receptores de estiramento alveolar quando ativados, não inibem o tônus vagal em nível central. 
E) O surfactante pulmonar, em baixos volumes pulmonares, exerce seu menor efeito. 
 
14. Em relação à espirometria convencional, qual dos elementos abaixo não pode ser mensurado? 
 
A) Volume corrente. 
B) Volume de reserva expiratória.  D) Capacidade inspiratória. 
C) Capacidade vital.   E) Volume residual. 
 
15. Em relação à tosse, é correto afirmar. 
 
A) O estímulo da tosse é integrado no tronco encefálico. 
B) Existem vias eferentes dos brônquios até o cérebro. 
C) A resposta pela via aferente aumenta a pressão intra-abdominal. 
D) Não existem receptores de tosse nos seios da face. 
E) Não existem receptores de tosse no interstício pulmonar. 
 
16. Em qual das imunoglobulinas abaixo citadas, é encontrada uma maior concentração no muco brônquico? 
 
A) IgA B) IgG C) IgM D) IgD E) IgE 
 
17. Assinale a opção incorreta. 
 
A) A sinusite esfenoidal pode complicar com abscesso da hipófise. 
B) A sinusite pode ser uma complicação do refluxo gastroesofágico. 
C) A sinusite por fungo no imunossuprimido deverá ser tratada cirurgicamente. 
D) A meningoencefalite é uma complicação da sinusite. 
E) Normalmente, possuímos 4 pares de seios paranasais. 
 
18. Qual, dentre as drogas abaixo, deve ser  evitada no asmático? 
 
A) Dipirona. 
B) Paracetamol.  D) Antiinflamatórios não hormonais. 
C) Anfotericina B. E) Corticosteróides. 
 
19. Assinale a opção incorreta. 
 
A) Na antracose, os macrófagos são ricos em partículas de carvão. 
B) A antracose é incomum em trabalhadores de hulha. 
C) A antracose leva a enfisema centro-lobular. 
D) Algum grau de antracose é encontrado em tabagistas. 
E) Melanoptise pode ser encontrada em mineradores de carvão. 
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20. Em relação à propedêutica pulmonar, podemos afirmar. 
 
A) A ortodeoxia é encontrada na ortopnéia. 
B) A normoxemia é encontrada na platipnéia.  D) A ortodeoxia não é encontrada na ortopnéia. 
C) A platipnéia é encontrada na ortodeoxia.  E) A hipoxemia é encontrada na eupnéia. 
 
21. Em relação à fisiopatologia da asma, podemos afirmar. 
 
A) As células dendríticas apresentam o antígeno aos linfócitos. 
B) Os neutrófilos participam ativamente no processo da asma. 
C) As células TH1 têm maior importância em comparação às TH2. 
D) Os eosinófilos são ricos em IgE. 
E) O reflexo colinérgico não participa da constricção brônquica. 
 
22. Assinale a opção correta. 
 
A) A asma é a 5ª causa de hospitalização pelo SUS. 
B) Em 1996, o SUS gastou 12 milhões de reais com internações por asma. 
C) A prevalência mundial média de asma é bem superior à encontrada no Brasil. 
D) Anualmente, ocorrem cerca de 350.000 internações por asma no Brasil. 
E) Em 200, a hospitalização por asma correspondeu a 8% daquelas decorrentes de causas respiratórias. 
 
23. Em relação ao omalizumab, podemos afirmar. 
 
A) É uma droga antileucotrieno. 
B) É indicada para asma de exercício.  D) É uma pró-droga da terbutalina. 
C) Pode induzir à síndrome Churg-Strauss.  E) É um anticorpo anti IgE. 
 
24. Todos são efeitos colaterais dos corticosteróides inalatórios usados na asma, EXCETO UM. Assinale-o. 
 
A) Perda de massa óssea. 
B) Candidíase oral.  D) Tosse crônica. 
C) Disfonia. E) Alteração da maturação da cartilagem de crescimento. 
 
25. Assinale a opção incorreta. 
 
A) A aminofilina tem propriedades antiinflamatórias. 
B) O bambuterol e o salmeterol são equivalentes no controle da asma. 
C) O montelucast não deve ser usado em crianças pós-bronquiolite viral. 
D) As cromonas são eficazes na asma de exercício. 
E) Doses acima de 10 mg/kg/dia de teofilina podem induzir convulsão. 
  
26. Assinale a resposta correta. 
 
A) VEF1 > 80% = asma. 
B) VEF1 < 80% e VEF1 / CVF < 75% = obstrução.  D) VEF1 > 80% e VEF1 / CVF > 75 = restrição. 
C) VCF1 = 80% e VET1 / CVF > 75% = obstrução.  E) VEF1 < 80% = restrição. 
 
27. No derrame pleural tuberculoso, podemos encontrar 
 
A) glicose elevada. B) DHL reduzida. C) ADA elevada. D) proteína reduzida. E) linfócitos reduzidos. 
 
28. Em qual das pneumoconioses abaixo, encontra-se uma maior incidência de tuberculose? 
 
A) Silicose. B) Asbestose. C) Bagaçose. D) Bissinose. E) Antracose. 
 
 
29. Assinale a alternativa correta. 
 
A) Na tuberculose pleural, inexiste riqueza de BAAR no líquido pleural. 
B) Inexistem interações entre os anti-retrovirais e os tuberculostáticos. 
C) Na SIDA, a tuberculose na forma escavada é mais comum. 
D) A piricardite constrictiva não é complicação da tuberculose pericárdica. 
E) A tuberculose de corda vocal tem pouco poder infectante. 
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30. Assinale a complicação pulmonar menos freqüente no paciente com SIDA. 
 
A) Tuberculose.  
B) Pneumocistose. D) Linfoma. 
C) Pneumonia pneumocócica. E) Pneumonia estafilocócica. 
 
31. Qual dos elementos abaixo não indica internação hospitalar em pneumonia adquirida na comunidade? 
 
A) Leucocitose > 40.000. B) Leucopenia < 4.000. C) Idade > 65 anos. D) Hematócrito > 32%. E) Uréia > 50. 
 
32. Qual o agente bacteriano abaixo menos freqüentemente encontrado na infecção pulmonar da DPOC leve? 
 
A) H. influenzae. B) M. Catarrhalis. C) S. pneumoniae. D) C. Pneumoniae. E) P. aeruginosa. 
    
33. Todas são manifestações atípicas da doença do refluxo gastroesofágico, EXCETO UMA. Assinale-a. 
 
A) Esôfago de Barrett. B) Tosse. C) Rouquidão. D) Otalgia. E) Dor torácica. 
 
34. Em relação ao D-dímero, é correto afirmar. 
 
A) Valores elevados são diagnósticos para embolia pulmonar. 
B) O D-dímero resulta da lesão da hemácia no trombo. 
C) Na gravidez, seus níveis estão elevados. 
D) Quando negativo, auxilia no diagnóstico de embolia pulmonar sem infarto. 
E) Não eleva seus níveis no pós-operatório. 
 
35. Qual das patologias abaixo torna ineficaz o uso da heparina? 
 
A) Hemocistinúria.  
B) Síndrome de Down.  D) Deficiência antitrombina III. 
C) Deficiência de proteína S. E) Esquizofrenia. 
 
36. Na pneumonia por micoplasma, qual a droga de eleição para o tratamento? 
 
A) Cloranfenicol. B) Ampicilina. C) Cefalexina. D) Claritromicina. E) Amilacina. 
 
37. Todos são achados no ECG, quando há tromboembolismo pulmonar, EXCETO UM. Assinale-o. 
 
B) Sobrecarga atrial direita. 
B) Sobrecarga atrial esquerda.  D) Taquicardia sinusal. 
C) Sobrecarga ventricular direita.  E) Bloqueio de ramo direito. 
 
38. Qual das patologias abaixo leva à hemorragia alveolar fatal? 
 
A) Silicose. B) Asbestose. C) Antracose. D) Lúpus eritematoso sistêmico. E) Bissinose. 
 
39. O asbesto pode gerar lesões que acometem todos os elementos abaixo, exceto. 
 
A) Pulmão. B) Pleura. C) Pericárdio. D) Peritôneo. E) Endocárdio. 
 
40. Assinale a opção correta. 
 
A) As hepatites virais podem induzir o surgimento de pneumopatias intersticiais. 
B) A esclerodermia não leva à hipertensão pulmonar. 
C) Não existe nódulo reumatóide no pulmão. 
D) A tuberculose pleural não regride sem tratamento. 
E) Pneumonia causa dor torácica. 

  


