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Instrução: As questões de números 01 a 03 referem-se ao texto abaixo. 

Faça perguntas às pessoas e elas vão gostar mais de você

01               No best-seller Como fazer amigos e influenciar pessoas, publicado pela primeira vez

02   em 1936 e até hoje muito lido em todo o mundo, o autor Dale Carnegie diz que é fundamental mostrar

 03  interesse e fazer perguntas para conquistar o outro. Hoje, a ciência vem provando que isso

04   funciona mesmo. Imagine este cenário: você conhece um novo colega de trabalho em uma festa 

05  da firma. Você puxa papo e ele logo começa a contar algo bem-humorado. Você fica realmente

06   entretido e faz várias perguntas que o encorajam a explicar melhor os detalhes da história. 

07  Quando ele acaba, vocês trocam cumprimentos e cada um vai para um lado a fim de conversar 

08  com outras pessoas. Agora pense: quem conseguiu causar a melhor impressão, a pessoa que 

09  contou a história ou você, que ficou ouvindo e fazendo perguntas?

10                Muita gente gosta de ser o centro das atenções e talvez prefira estar no papel do colega 

11  que liderou a conversa. Mas um estudo conduzido por Karen Huang, estudante de doutorado da 

12  Harvard Business School, revela que a pessoa que faz as perguntas geralmente é mais querida 

13  pelos outros. “As pessoas passam a maior parte das conversas falando sobre seus próprios pontos

14  de vista e tendem a se autopromover ao falar com outros pela primeira vez. Em contra-partida,

15   os que fazem perguntas são percebidos como mais receptivos e são mais apreciados”, diz o artigo 

16  publicado por Huang e seus colegas no fim de abril deste ano no Journal of Personality and Social 



17  Psychology. Ótima notícia para quem se sente constrangido com o silêncio ao lado de outras 

18  pessoas – e também para quem costuma ficar muito preocupado pensando na próxima coisa que

19   irá dizer nas conversas. 

20               Em uma série de quatro testes, os pesquisadores investigaram os efeitos de se fazer 

21  perguntas em conversas entre duas pessoas que não se conheciam. “No primeiro, instruímos um

22   parceiro de conversação a perguntar um número alto ou baixo de perguntas”, escreveram. No 

23  segundo, foi feita a mesma coisa, mas desta vez ambos os parceiros de conversação foram

24   instruídos a fazer mais ou menos perguntas. As duplas conversaram por meio de uma plataforma

25   de mensagens instantâneas, e depois, deveriam avaliar o quanto gostaram do seu parceiro de

26   conversa. Em um terceiro estudo, os pesquisadores pediram a terceiros que observassem as

27   duplas conversando e avaliassem a “gostabilidade” de cada um. E o último estudo avaliou o efeito

28   das perguntas em outro contexto: aqui, as duplas eram casais que haviam acabado de se 

29  conhecer e estavam em um primeiro encontro romântico. Além disso, os tipos de questões feitas

30   durante esses estudos e sua influência na percepção de quem as perguntava também foram 

31  analisados.

32                Quem fez mais perguntas foi avaliado de forma mais positiva do que quem fez menos 

33  perguntas – gerando, inclusive, maior probabilidade de segundos encontros, no caso do estudo 

34  com os casais. E as melhores perguntas para fazer são as chamadas questões de 

35  acompanhamento – aquelas que pedem mais informações sobre algo que está sendo dito. Dá 

36  para entender o _______: perguntas assim mostram _____ você está prestando atenção no que 

37  o outro fala. 

38               E esse é o ponto central do estudo: as pessoas querem ser ouvidas, mas a maioria não 

39  está muito disposta a ouvir. “Na maioria das conversas, as pessoas compartilham, sobretudo, 

40  informações sobre si mesmos em vez de discutir outros possíveis tópicos. Um estudo de conversas

41   em ambientes públicos, como trens, sugere que as pessoas passam dois terços do tempo de

42   conversação falando sobre suas experiências pessoais”, dizem os autores. “Especialmente quando

 43  conhecemos alguém novo, tendemos a usar estratégias de apresentação auto-focadas, como auto 

44  promoção, e disseminamos essa prática”. 

45               Resumindo: manter o foco em nós mesmos durante um bate papo não é uma boa tática se 

46  queremos que gostem de nós. “Os comportamentos verbais que se concentram no eu, como 

47  redirecionar o tópico da conversa para si mesmo, se gabando, se vangloriando ou dominando a 



48  conversa, tendem a diminuir [a simpatia dos outros por nós]”, diz o artigo. Em contraste, 

49  comportamentos que se concentram nos outros aumentam a simpatia, gerando uma 

50  reciprocidade – o seu interlocutor também irá demonstrar esses sentimentos e opiniões em 

51  relação a você.

Fonte: texto especialmente adaptado para esta prova. Disponível em https://super.abril.com.br/blog/como-                               
pessoasfuncionam/faca-perguntas-as-pessoas-e-elas-vao-gostar-mais-de-voce/. Acesso em 14 set. 2017.

01)   Quanto aos recursos coesivos empregados no texto, assinale V, se verdadeiras, ou F, 
se falsas, para as seguintes afirmações. 

(   ) O pronome demonstrativo “isso” (l. 03) deveria ser substituído por “isto” para retomar a ideia 
anteriormente descrita.

(   ) O pronome pessoal “ele” (l. 07) retoma “um novo colega de trabalho” (l. 04). 

(   ) Conjugado no presente do indicativo, “revela” (l. 12) faz referência a “estudante” (l. 11). 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

 A) V – V – F. 

B) V – F – V. 

C) F – V – F.

 D) F – V – V. 

E) V – F – F.

02)  Quanto à frase “os pesquisadores investigaram os efeitos de se fazer perguntas em 
conversas entre duas pessoas que não se conheciam” (l. 20-21), analise as seguintes 
afirmações:

 I. “Investigou-se os efeitos de se fazer perguntas em conversas entre duas pessoas que não se 
conheciam” representa a conversão correta da frase em destaque para a voz passiva sintética ou 
pronominal.

 II. “Os efeitos de se fazer perguntas em conversas entre duas pessoas que não se conheciam 
foram investigados pelos pesquisadores” constitui a passagem da frase em destaque para a voz 
passiva analítica.

 III. Em “que não se conheciam” ocorre ênclise devido à presença do pronome relativo “que”. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I.

 B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III.



03)  Em se tratando de regência verbal e nominal de trechos localizados no texto, analise 
as seguintes afirmações :

 I. A frase “a ciência vem provando que isso funciona mesmo” requisita a inserção da preposição 
“de” entre “provando” e “que”.

 II. No fragmento “os pesquisadores pediram a terceiros que observassem as duplas” requer 
acento indicativo de crase em “as” por ser transitivo indireto o verbo “observar”.

 III. Para substituir “a maioria não está muito disposta a ouvir”, é adequada a paráfrase “a maioria 
não está muito disposta à escuta daquilo que os outros têm a contar”.

 Quais estão corretas?

 A) Apenas I. 

B) Apenas II.

 C) Apenas III. 

D) Apenas I e III.

 E) Apenas II e III.

Instrução: Responda às questões 04 a 15 utilizando o texto a seguir, quando for 
necessário. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões. 

Como temos falado de variação?

01 É possível olharmos para as línguas de diversas formas, a depender de como as

02 entendemos: podemos nos voltar apenas para estruturas mais abstratas e generalizantes; 

03 podemos nos preocupar em ditar regras, posicionando-nos de forma mais segregacionista; 

04 podemos ter como objetivo a descrição de usos linguísticos reais, relacionando as funções dos 

05 elementos no discurso e as formas pelas quais são expressos. Em um contexto no qual se tem

 06 privilegiado a descrição de usos, a variação linguística, já bastante contemplada dentro da 

07 academia, vem constantemente recebendo mais destaque. 

 08                   Mas de que maneira e sobre qual tipo de variação se tem falado? Já sabemos que, em 

09 alguns lugares do Brasil, se diz “tangerina” e que, em outros, se prefere “mexerica”, ou, ainda, 

10 “bergamota”. Também sabemos que tanto “mosquito”, quanto “muriçoca” e “carapanã” tendem 

11 a ser usados em referência .......... inseto que muito nos perturba. A essa variação – já tão

12  discutida – chamamos de variação lexical: refere-se a uma mesma entidade do mundo por meio 

13 de itens linguísticos distintos. 

14               Outra variação bastante conhecida chama-se fonética: Compreende as diferentes



 15 concretizações sonoras de unidades sonoras abstratas. Em termos menos técnicos, o –s em

 16 “cadeiras” pode ser produzido como o primeiro elemento sonoro em “sapo” ou como o primeiro 

17 em “xícara”, dentre algumas outras possibilidades de produção, contextualmente condicionadas.

 18 De toda forma, sabemos que se refere a um –s e que se trata de mais de uma cadeira.

19  Há, também, variações morfossintáticas e sintáticas: estas se referem a como articulamos os 

20 grupos de palavras presentes nos nossos textos (sejam orais ou escritos), e aquelas agrupam 

21 formas distintas que surgem nos diferentes arranjos de palavras que compõem nossas frases. No 

22 entanto, será que temos falado destas variações propriamente? 

  23             No nível morfossintático, não nos surpreenderíamos se ouvíssemos alguém dizer:

 24 “Brasileiro adora falar ‘ver ela’, ‘jogar ele’, ‘amar ela’, ‘abraçar ele’”, atentando-se aos pronomes

 25 ‘ela’ e ‘ele’ em posição de complemento verbal e não de sujeito. De fato, dizemos isso; mas essa 

26 não é a única alternativa do falante. Pesquisas linguísticas sobre complementos verbais na função 

27 de objeto direto de 3ª pessoa têm demonstrado que, em referência anafórica (ou seja, quando 

28 nos referimos a entidades que podem ser recuperadas nos nossos textos), nós preferimos a 

29 estratégia que se tem chamado de anáfora zero. Trata-se do não preenchimento da categoria

 30 sintática, como se vê em (1): Minha mãe me pediu que comprasse pão, mas esqueci de trazer ø 

31 do mercado. Podemos entender perfeitamente que não se trouxe “pão” do mercado, ainda que 

32 “pão” não esteja materializado depois de “trazer”. Na verdade, dizer “esqueci de trazer ele(s) do 

33 mercado” não seria esperado, devido à preferência por esse pronome em referência a seres 

34 animados. 

35               Menos esperado ainda seria dizer “esqueci de trazê-lo(s) do mercado”, visto que, na fala 

36 brasileira, essa forma vem sendo cada vez menos usada e até pareceria pedante. Se fora da

 37 academia já não damos muita atenção ... variação em nível morfossintático, menos ainda se fala  38 
sobre variações sintáticas. Pensemos sobre a sentença abaixo: A ideia de que eu te falei mais 

39 cedo ainda me parece boa. Trata-se de uma sentença possível? Certamente. Não é, contudo, a 

40 que mais produzimos, principalmente considerando dados de fala, como demonstram pesquisas 

41 linguísticas. A sentença em (3), por outro lado, já seria mais facilmente observada: A ideia que

42  eu te falei mais cedo ainda me parece boa. E as possibilidades não se encerram nessas duas. Há,

 43 ainda, sentenças como (4): A ideia que eu te falei dela mais cedo ainda me parece boa. Brasileiros 44 
distintos, com maior ou menor probabilidade (dado o perfil social de cada um), podem produzir



 45 todas essas sentenças, e todos, certamente, somos capazes de compreendê-las. 

46               Entretanto, é verdade que, em contextos mais formais e, portanto, mais monitorados, 

47 estruturas como (2) têm melhor receptividade do que (3) e do que (4), respectivamente. Ainda 

48 assim, continuamos sem falar propriamente da variação linguística. Isso porque pode parecer que

49  a língua é uma bagunça e que tudo é possível, o que não é verdade. Como exemplo, voltemos a 

50 (1), retomado aqui como (5): Minha mãe me pediu que comprasse pão, mas esqueci de trazer ø 

51 do mercado. Por que a anáfora zero se demonstra produtiva nesse contexto? Dentre outros 

52 fatores que atuam nessa variação, podemos destacar a manutenção da função sintática e a 

53 distância entre os referentes. Tanto em “comprasse pão” quanto em “esqueci de trazer ø”, “pão”

54 – ou a retomada a “pão” por meio de um zero – é um complemento verbal na função de objeto

 55 direto. O fato de esse elemento se manter na mesma função sintática permite que ele continue 

56 “vivo” na mente dos interlocutores e que seja mais facilmente recuperável. 

57               Consideremos, ainda, que as duas menções a esse referente estão muito próximas entre 

58 si, o que o mantém presente na memória de quem ouve ou lê. Assim, é plenamente compreensível 

59 que a retomada a “pão” se dê por uma anáfora zero. Como Givón (1983: 67) postulou: “Quanto 

60 mais previsível a informação, menos codificação linguística ela recebe”. Disso tudo, deve-se 

61 entender, principalmente, que nas línguas há, de fato, variação e para cada fenômeno variável,

62  há motivações. Encontrar essas motivações é trabalho da Sociolinguística Variacionista, que, 

63 divulgando e  discutindo resultados de pesquisas, visa .... compreensão de que não há formas 

64 erradas de se falar: há formas diferentes. 

Fonte: Andrei Ferreira de Carvalhaes Pinheiro | Adaptação Giovanna Henriques, publicado em 
28/06/2017 em http://linguaportuguesa.uol.com.br/como-temos-falado-de-variacao/ – texto adaptado

04) Relativamente ao uso do sinal indicativo de crase, avalie as assertivas que seguem: 

I. Conforme Cegalla, crase designa, em gramática normativa, a contração da preposição a com o 
a inicial dos pronomes aquele(s), aquela(s), aquilo. Na linha 11, se observa esse tipo de 



ocorrência, em que o uso do pronome demonstrativo, ao preencher a lacuna pontilhada, deve 
receber a crase.

 II. De acordo com Cunha & Cintra, quando o artigo definido feminino vem precedido da 
preposição a, funde-se com ela, e tal fusão (=crase) é representada na escrita por um acento 
grave sobre a vogal. Essa ocorrência evidencia-se na linha 37, ao completarmos a linha 
pontilhada. 

III. Para Abaurre, crase é o resultado de um processo fonológico por meio do qual dois fonemas 
vocálicos idênticos realizam-se, na fala, como um fonema, apenas. Na escrita, esse fenômeno é 
marcado pelo uso do acento grave, quando a crase é desencadeada pela ocorrência da 
preposição a seguida do artigo definido a. Na linha 63, à completaria corretamente a lacuna 
pontilhada, conforme preconiza Abaurre.

 Quais estão corretas? 

A) Apenas I.

B) Apenas II.

 C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III.

 E) I, II e III.

05)  No que concerne a determinados vocábulos do texto, analise as afirmações que 
seguem, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

 (   ) Nas linhas 04 e 06, o vocábulo descrição, do grego descriptio, faz referência ao exclusivo uso 
normativo dos vocábulos, às funções que deve exercer apenas no contexto da frase.

 (   ) Entre as linhas 09 e 10, os vocábulos tangerina, mexerica e bergamota, e as palavras 
mosquito, muriçoca e carapanã são exemplos de variação vocabular – em que vocábulos distintos 
representam um mesmo elemento. 

(   ) Ao utilizar a expressão morfossintáticas e sintáticas (l. 19), há a referência a aspectos 
relacionado à forma e à função que os vocábulos podem ser utilizados, seja na fala ou na escrita. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

 A) F – V – V.

 B) F – F – F.

 C) V – V – F.

 D) V – F – V. 

E) V – V – V.

06)  Conforme Cegalla, os sinais de pontuação assinalam as pausas e inflexão de voz, 
separam palavras, expressões e orações e esclarecem o sentido da frase. À luz do que 
preconiza o autor, analise as afirmações que seguem:



 I. O emprego da vírgula para separar palavras ou orações justapostas assindéticas evidencia-se 
na linha 09.

 II. Põem-se entre aspas ou, então, grifam-se palavras estrangeiras, termos da gíria, expressões 
que devem ser destacadas. Entre as linhas 09 e 10, o uso das aspas vem de encontro a essa 
regra descrita por Cegalla. 

III. O uso dos travessões na linha 54 explica-se pela seguinte regra descrita por Cegalla: Os 
travessões são usados, no meio do período, para indicar certa hesitação ou breve interrupção do 
pensamento.

 IV. Na linha 64, os dois-pontos, de acordo com o autor, foram utilizados para indicar um 
esclarecimento, um resultado ou um resumo do que se disse. 

Quais estão INCORRETAS? 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV.

 E) I, II, III e IV.

07)  Relativamente aos gêneros textuais, conforme Abaurre, são feitas as seguintes 
afirmações: 

I. Um gênero discursivo é identificado quando se percebem características distintas, reproduzidas 
e diferenciadas entre si, tais como a linguagem usada e os diferentes meios e contextos de 
produção, independentemente do tipo textual a que pertencem.

 II. O conto, o bilhete, a receita, o anúncio, o ensaio, o editorial são exemplos de gêneros 
discursivos. 

III. Os gêneros literários também são gêneros discursivos. Tradicionalmente, alguns são 
organizados em “famílias”, por isso nos referimos, de modo mais abrangente, a textos épicos, 
líricos e dramáticos. 

IV. Gêneros literários, como o poema e o romance, são também considerados gêneros 
discursivos. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas III e IV.

 C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV.

 E) I, II, III e IV.



08)  Sobre processos de coordenação e subordinação, avalie as afirmações, assinalando V, 
se verdadeiras, ou F, se falsas. 

(   ) Segundo Abaurre, período composto por coordenação é aquele constituído por orações 
sintaticamente independentes, que se apresentam organizadas em uma sequência. Em termos de 
significação, cada uma delas vale por si e o sentido do período é construído pela “soma” de todas 
elas.

 (   ) Conforme Cunha & Cintra, na subordinação, as orações subordinadas funcionam sempre 
como termos essenciais, integrantes ou acessórios de outra oração, sendo classificadas como 
substantivas, adjetivas e adverbiais, porque as funções que desempenham são comparáveis às 
exercidas por substantivos, adjetivos e advérbios. 

(   ) Para Cegalla, na formação do período composto pode-se usar dois processos sintáticos: a 
coordenação e/ou a subordinação. No primeiro, as orações se sucedem igualitariamente, sem 
haver dependência sintática; no segundo, há orações que dependem sintaticamente de outras, 
isto é, são termos de outras. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

A) V – V – F. 

B) V – V – V.

 C) F – V – V.

 D) V – F – F. 

E) F – F – V.

09)  Quanto à identificação de períodos compostos e orações coordenadas e subordinadas, 
assinale a alternativa que faz referência correta a orações e sua respectiva classificação. 

A) Na linha 01, identifica-se a ocorrência de uma oração subordinada substantiva reduzida de 
particípio. 

B) Nas linhas 10 e 11, ocorre uma oração subordinada substantiva objetiva direta. 

C) Na linha 18, há duas orações subordinadas: uma substantiva e uma adjetiva. 

D) Na linha 23, identifica-se a ocorrência de uma oração absoluta.

 E) Entre as linhas 30-31, ocorrem cinco orações coordenadas entre si.

10)  A coesão textual se estabelece no texto por meio de mecanismos que vão tecendo o 
“tecido” (tessitura) do texto, conforme preconiza Koch. Analise as ocorrências a seguir, 
retiradas do texto, e as afirmações que as acompanham: 

I. É possível olharmos para as línguas de diversas formas, a depender de como as entendemos (l. 
01-02). Nesse fragmento, o pronome as retoma a expressão as línguas, configurando-se em um 
mecanismo de referenciação. 

II. Há, também, variações morfossintáticas e sintáticas: estas se referem a como articulamos os 
grupos de palavras presentes nos nossos textos (l. 19-20). Nesse segmento do texto, o pronome 
estas configura uma referência demonstrativa. 



III. Em Tanto em “comprasse pão” quanto em “esqueci de trazer ø” (l. 53), a substituição de um 
sintagma por ø implica a inserção do leitor e a consequente redefinição do referente. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II.

 D) Apenas II e III. 

E) I, II e III.

11)  Assinale a alternativa em que se observa o uso da norma padrão no que se refere à 
sintaxe de concordância, de regência e de colocação, à acentuação gráfica, ao emprego da 
crase e à ortografia. 

A) Ao verificarmos as diversas formas de expressão, se evidencia as variações linguísticas.

 B) O texto faz referência à todas as possibilidades de uso da língua. 

C) A variação fonética prescinde da variação sintática, aja vista que apenas a oralidade lhe serve 
de parâmetro. 

D) O uso de “ver ela” denota equívoco quanto à adequação da classe gramatical ao fato sintático. 

E) As pesquisas linguísticas consideram não usarem-se as regras no detrimento da comunicação.

12)  Sobre fonemas, afirma-se que:

 I. Fonemas são as menores unidades da fala, são os sons elementares que, articulados e 
combinados, formam as sílabas, os vocábulos e a teia da frase, na comunicação escrita. 

II. Toda a distinção significativa entre duas palavras de uma língua estabelecida pela oposição ou 
contraste entre dois sons revela que cada um desses sons representa uma unidade mental 
sonora diferente. Essa unidade de que o som é a representação (ou realização) física recebe o 
nome de fonema.

 III. Não há correspondência absoluta entre o número de fonemas e o número de letras usadas na 
escrita alfabética de algumas palavras de nossa língua. IV. Fonema é a unidade de som que 
contribui para o estabelecimento de diferenças de significado entre as palavras de uma língua.

 Quais estão corretas? 

A) Apenas I e II.

 B) Apenas II e III.

 C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) Apenas II, III e IV.



13)  Sobre o fragmento de texto a seguir, são feitas as afirmações subsequentes: Brasileiro 
adora falar ‘ver ela’, ‘jogar ele’, ‘amar ela’, ‘abraçar ele’”, atentando-se aos pronomes ‘ela’ e 
‘ele’ em posição de complemento verbal e não de sujeito. (l. 24i-25). 

I. Considerando a norma culta, a correta grafia seria: Brasileiro adora falar ve-la, joga-lo, ama-la, 
abraça-la, atentando-se aos pronomes ‘ela’ e ‘ele’ em posição de complemento verbal e não de 
sujeito. 

II. Todos os verbos negritados, quanto à predicação, classificam-se como transitivos diretos. Por 
conseguinte, os pronomes pessoais exercem a função de objeto direto.

 III. Caso imediatamente antes dos pronomes pessoais, sejam retos ou oblíquos, fosse inserido 
um advérbio de negação, provocarse-ia a ocorrência de mesóclise. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III.

14)  Analise os termos e expressões que compõem a frase abaixo e as assertivas 
seguintes: Pesquisas linguísticas sobre complementos verbais na função de objeto direto 
de 3ª pessoa têm demonstrado que, em referência anafórica (ou seja, quando nos 
referimos a entidades que podem ser recuperadas nos nossos textos), nós preferimos a 
estratégia que se tem chamado de anáfora zero. (l. 26-29). 

I. A forma verbal têm está acentuada em virtude de o sujeito ser composto. 

II. As três ocorrências da palavra que pertencem à mesma classe gramatical. 

III. Os termos sublinhados exercem a mesma função sintática.

 Quais estão INCORRETAS?

 A) Apenas I.

 B) Apenas II. 

C) Apenas I e II.

 D) Apenas II e III.

 E) I, II e III.

15)  Considere as seguintes propostas de substituição, inserção e supressão de vocábulos 
do texto: 

I. A supressão do vocábulo apenas (l. 02) não implicaria alteração de sentido. 

II. A substituição de Há (l. 19) por Existe manteria a correção do período. 



III. A substituição de estas (l. 19) por as quais não provocaria alteração de sentido, nem 
incorreção ao período. 

IV. A inserção do pronome nós imediatamente antes de dizemos (l. 25) manteria a correção 
gramatical do período.

 Quais estão INCORRETAS?

 A) Apenas I e II. 

B) Apenas III e IV.

 C) Apenas I, II e III.

 D) Apenas II, III e IV.

 E) I, II, III e IV.

INFORMÁTICA

16)Considerando o MS-WORD 2007 em sua instalação padrão, assinale a alternativa que 
apresenta duas opções existentes para a configuração do espaçamento de caracteres 
(formatar fonte).

(A) Retrato e Paisagem.
(B) Compacto e Estendido.
(C) Corrente e Literário.
(D) 1,5 e Duplo.
(E) Expandido e Condensado.

17)Considerando o MS-EXCEL 2007 em sua instalação padrão, e a tabela representada
na imagem a seguir, analise a fórmula abaixo e assinale a alternativa que apresenta
o resultado correto de sua execução.
=SE(A1^B1>C1;2+C$3*2;A2+2*B1)

(A) 2.
(B) 4.
(C) 6.
(D) 8.
(E) 10.



18)O processo de Backup, popularmente conhecido como Cópia de Segurança,consiste na 
realização de cópia de arquivos como medida de segurança, permitindo sua recuperação 
em caso de perda. Entre os tipos de Backup conhecidos, o Backup Quente (Hot Backup) é 
aquele que
(A) é realizado somente em Pendrive e/ou HD Externo.
(B) é realizado com o sistema (banco de dados) em funcionamento online.
(C) é realizado somente pelo Sistema Operacional LINUX.
(D) é realizado somente no final de cada dia.
(E) é realizado com o sistema (banco de dados) fora de funcionamento (offline).

19)A respeito dos itens de Hardware, assinale a alternativa que representa um periférico 
exclusivamente de entrada.
(A) Mouse.
(B) Impressora multifuncional.
(C) CD-RW.
(D) Monitor.
(E) Datashow.

20)Considerando o navegador Internet Explorer,versão 11, para abrir uma nova guia, basta 
o usuário clicar no local destacado na imagem a seguir ou executar qual Tecla de Atalho?

Obs. O caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação da questão.
(A) Ctrl + G
(B) Ctrl + F2
(C) Ctrl + T
(D) Ctrl + F5
(E) Ctrl + F10

CONHECIMENTOS GERAIS

21) Conforme a lei 8080/90, que estabelece os princípios e diretrizes do SUS (Sistema único 
de Saúde), das alternativas a seguir, qual NÃO é considerada um princípio do SUS?
(A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

(B) Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde.

(C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

(D) A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à
dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero, de raça ou etnia.

(E) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 
usuário.

22) A Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa - COSAPI/DAET/SAS – é responsável pela 
implementação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Das alternativas a seguir, 
qual NÃO faz parte dessa política?
(A) Envelhecimento ativo e sustentável.
(B) Estímulo às ações intersetoriais.



(C) Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa.
(D) Fortalecimento do controle social.
(E) Estímulo às ações intersetoriais e o fortalecimento

23) Um aspecto fundamental da vigilância em saúde é o cuidado integral com a saúde das 
pessoas por meio da promoção da saúde.Essa política objetiva promover a qualidade de 
vida, empoderando a população para
reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e 
condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 
educação,lazer, cultura e acesso a bens e serviços
essenciais. Qual das alternativas a seguir NÃO condiz com as ações específicas da 
promoção da saúde?

(A) Alimentação saudável.
(B) Prática corporal/atividade física.
(C) Promoção do desenvolvimento de vigilância sanitária.
(D) Redução da morbimortalidade em decorrência do uso de álcool e outras drogas.
(E) Redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito.

24) “Deve ser o contato preferencial dos usuários,a principal porta de entrada e o centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental que ela se 
oriente pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade 
do cuidado, da integralidade da atenção,da responsabilização, da humanização, da 
equidade e da participação social.”(PORTAL DAB, 2015). A qual política nacional de saúde 
o texto se refere?
(A) Saúde da Criança.
(B) Atenção Básica.
(C) Saúde Mental.
(D) Saúde da Mulher.
(E) Saúde do Idoso.

25) O objetivo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra é
(A) combater a discriminação racial nos serviços oferecidos no Sistema Único de Saúde bem 
como promover a equidade em saúde da população negra.

(B) combater a discriminação racial e social nos serviços oferecidos no Sistema Único de Saúde 
bem como promover a equidade em saúde da população negra.

(C) combater a discriminação étnico-racial nos serviços e atendimentos oferecidos no Sistema 
Único de Saúde, bem como promover a equidade
em saúde da população negra.

(D) combater a discriminação étnico-racial nos serviços oferecidos no Sistema Único de Saúde e 
privado bem como promover a equidade em saúde da população afrodescendente.

(E) combater a discriminação racial nos serviços oferecidos no Sistema Único de Saúde e 
privado, bem como promover a equidade em saúde da população afrodescendente.

26) Conforme a lei 141/2012, no que se refere à Transparência e Visibilidade da Gestão da 
Saúde, a transparência e a visibilidade serão asseguradas mediante
(A) incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo de 
elaboração e discussão do plano de saúde.

(B) investimento e participação popular, realização de audiências públicas, durante o processo de 
elaboração e discussão do plano de saúde.



(C) incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo de 
elaboração e discussão do plano de saúde e
vigilância sanitária.

(D) investimento e participação popular, realização de audiências restritas, durante o processo de 
elaboração e discussão do plano de saúde e
vigilância sanitária.

(E) incentivo à participação popular e realização de audiências privadas, durante o processo de 
elaboração e discussão do plano de saúde.

27) O Sistema Único de Saúde tem três esferas de atuação: federal, estadual e 
municipal.Quais são as atribuições do nível federal?
(A) O nível federal tem, principalmente, as atribuições de refazer, avaliar e vetar políticas; 
normalizar ações; prestar cooperação técnica aos municípios, ao Distrito Federal; e controlar e 
avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis.

(B) O nível federal tem, principalmente, as atribuições de formular, avaliar e apoiar políticas; 
normalizar ações; prestar cooperação técnica aos Estados,ao Distrito Federal e municípios; e 
controlar e avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis.

(C) O nível federal tem, principalmente, as atribuições de formular, avaliar e normatizar políticas; 
efetuar ações; prestar cooperação técnica aos Estados,ao Distrito Federal e municípios; e 
controlar e avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis.

(D) O nível federal tem, principalmente, as atribuições de formular, avaliar e apoiar políticas; 
normalizar ações; prestar serviço aos municípios, ao Distrito Federal, governo e prefeituras; e 
controlar,avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis.

(E) O nível federal tem, a princípio, as atribuições de refazer, avaliar e vetar políticas; normalizar 
ações; prestar cooperação técnica à União,ao Distrito Federal e municípios; e controlar e avaliar 
as ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis.

28) Qual das opções a seguir NÃO é uma ação de responsabilidade da área técnica de 
Saúde da Mulher?
(A) Assistência ao pré-natal.
(B) Enfrentamento da violência contra a mulher.
(C) Incentivo ao parto através de cesárea .
(D) Planejamento familiar.
(E) Assistência às mulheres negras.

 29) O Município de Irupi instituirá conselho de política de administração e remuneração de 
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

 
A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório 
observará:

 
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 

componentes de cada carreira;
 
II - os requisitos para a investidura;
 
III - as peculiaridades dos cargos.



lV- Ao servidor público com exercício de mandato eletivo aplica-se o disposto no Art. 
39 da Constituição Federal.

Está(ão) CORRETA(S) as assertiva(s):

 (A)l, II e III. 

(B) Somente a lll e IV. 

(C) I, II, III, IV. 

(D) Somente a I e III.

(E) Somente III, IV.

30)Segundo a lei 8080/90, Título II, o Sistema Único de Saúde compreende
(A) o conjunto de ações e serviços de saúde e educação, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público.

(B) o conjunto de ações e serviços de saúde privada,prestados por órgãos e instituições privadas, 
da Administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Privado.

(C) o conjunto de ações e serviços de saúde e vigilância sanitária, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Privado.

(D) o conjunto de ações e serviços de saúde,prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público.

(E) o conjunto de ações e serviços de prevenção e saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais, da Administração
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31)  Choque é uma síndrome caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório de 
fornecer oxigênio aos tecidos, o que pode levar à disfunção multissistêmica e morte. Em 
relação ao choque, assinale a alternativa INCORRETA.

 a) Achados clínicos de hipoperfusão periférica, os quais incluem: extremidades frias, muitas 
vezes com cianose; oligúria (diurese < 0,5mL/kg/hora) e manifestação de baixo débito no SNC 
(sonolência, confusão e desorientação).

 b) Má perfusão periférica, na maioria das vezes manifestada como hipotensão e taquicardia. 

c) Hipolactatemia, indicando metabolismo celular de oxigênio alterado (diminuído). 

d) Apesar da sobreposição de mecanismos, os estados de choque são classificados como: 
hipovolêmico, distributivo, cardiogênico e obstrutivo.



 e) Provoca aumento da extração de oxigênio e da oferta de substratos (gliconeogênese, 
glicogenólise, lipólise e aumento de catabolismo proteico). 

32) Infecção do trato urinário (ITU) se define pela presença de patógenos microbianos no 
trato urinário, já que se considera que a urina normal seja estéril. Em relação à ITU, 
assinale a alternativa INCORRETA:

 a) Pode ser sintomática ou assintomática e causa sepse e morte.

 b) O exame definitivo para o diagnóstico de ITU é a urocultura. Faz-se cultura quantitativa e 
considera-se positiva uma contagem maior ou igual a 104 unidades formadoras de colônias por 
mL (ufc/mL). Em mulheres com sintomas fortemente sugestivos, pode-se considerar contagens 
menores, a partir de 102 ufc/mL. 

c) Piúria ocorre na cistite e na uretrite, mas é rara na vaginite. Hematúria ocorre em 25% dos 
pacientes com cistite e costuma ocorrer no final do jato urinário, mas é rara nas duas outras 
afecções. 

d) Temos como opção para tratamento da cistite a Fosfomicina (3g em dose única). No entanto, 
deve ser evitada se houver risco de pielonefrite. 

e) A bacteriúria assintomática não deve ser tratada, exceto nas seguintes situações: gravidez, 
pré-operatório de cirurgia urológica, pré- operatório de colocação de próteses, portadores de 
transplantes de órgãos sólidos e granulocitopenia. 

33)  Paciente M.B., sexo masculino, 50 anos de idade, hígido, sem comorbidades ou 
patologias de base, será submetido a uma cirurgia eletiva de colecistectomia. Qual(is) 
exame(s) pré-operatório(s) é(são) indispensável(is) para iniciar o procedimento cirúrgico? 

a) Apenas hemograma completo. 

b) Apenas hemograma completo; coagulograma completo; glicemia de jejum; função renal. 

c) Apenas hemograma completo; coagulograma completo; glicemia de jejum; função renal; ECG; 
radiografia de tórax em PA.

 d) Apenas ECG.

 e) Apenas hemograma completo; coagulograma completo; glicemia de jejum; ECG. 

34) A doença por vírus ebola é uma patologia que atinge seres humanos e outros 
mamíferos, sendo provocada pelo “ebola virus”. Os sintomas têm início duas a três 
semanas após contrair o vírus, manifestando-se inicialmente por febre, amigdalite, mialgia 
e cefaleia. Estes sintomas são seguidos por vômitos, diarreia, dores abdominais e rash 
cutâneo, além de insuficiência hepática e renal. O vírus pode ser adquirido através do 
contato com o sangue ou outros fluidos biológicos de um ser humano ou animal infectado. 
A transmissão por via aérea ainda não foi documentada em ambiente natural. Sobre os 
modos de transmissão de doenças, marque a alternativa INCORRETA:

 a) A transmissão vertical ou materno-infantil é a transmissão de um agente causal no período da 
gestação, no nascimento ou nos primeiros anos de vida através do leite materno. 

b) Os modos de transmissão horizontal são aqueles em que um agente infeccioso é passado de 
uma pessoa para outra em um grupo populacional. 



c) A transmissão direta imediata é aquela em que um agente causal é passado de um indivíduo 
para o outro sem passar pelo meio ambiente. 

d) A transmissão direta mediata é aquela em que um agente causal é passado de um indivíduo 
para o outro com passagem curta pelo meio ambiente. 

e) A transmissão indireta é aquela em que o agente causal é passado de um indivíduo para o 
outro através de um veículo, hospedeiro ou vetor.

35)  Associe as colunas:

 I - Porta de entrada para o sistema de saúde

 II - Longitudinalidade 

III – Integralidade

 IV- Coordenação ao cuidado 

(   ) Mesmo quando parte substancial do atendimento à saúde de uma pessoa for realizado em 
outros níveis de atendimento, o nível primário tem a incumbência de organizar, coordenar e/ou 
integrar esses atendimentos, já que frequentemente são realizados por profissionais de áreas 
diferentes ou terceiros, e que portanto têm pouco diálogo entre si. 

(   ) Espera-se que a atenção primária à saúde seja mais acessível à população, em todos os 
sentidos, e que com isso seja o primeiro recurso a ser buscado.

 (   ) O nível primário é responsável por todos os problemas de saúde; ainda que parte deles seja 
encaminhada a equipes de nível secundário ou terciário, o serviço de atenção primária continua 
corresponsável. Além do vínculo com outros serviços de saúde, os serviços do nível primário 
podem lançar mão de visitas domiciliares, reuniões com a comunidade e ações intersetoriais. 
Esse princípio também significa a abrangência ou ampliação do conceito de saúde, não se 
limitando ao corpo puramente biológico.

 (   ) A pessoa atendida mantém seu vínculo com o serviço ao longo do tempo, de forma que, 
quando uma nova demanda surge, esta seja atendida de forma mais eficiente. 

Qual a sequência correta de cima para baixo: 

a) IV, I, III, II. 

b) III, I, IV, II. 

c) III, I, II, IV. 

d) IV, II, III, I. 

e) IV, I, II, III.

36)  A síndrome coronariana aguda (SCA) refere-se a uma diversidade de sintomas clínicos 
que são compatíveis com isquemia aguda do miocárdio, englobando, por isso, angina 
instável e infarto agudo do miocárdio (IAM). Em relação às SCA, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) No contexto de uma SCA, frequentemente o exame físico é inexpressivo. Todavia, terá grande 
utilidade no diagnóstico de complicações ou na avaliação de diagnósticos diferenciais.



 b) Homens acima de 55 anos e mulheres acima de 65 anos apresentam maior prevalência de 
doença arterial coronariana, mais provavelmente envolvendo múltiplos vasos e com maior chance 
de evoluir de forma adversa.

 c) Uso de tricíclicos e fenotiazinas pode causar inversão profunda da onda Q. 

d) ECG completamente normal não descarta uma doença coronariana. 

e) Alterações dinâmicas do segmento ST com sintomas são de grande relevância, geralmente 
indicando isquemia aguda e doença coronariana grave. 

37) Sepse é definida como uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SRIS) de 
causa infecciosa. Em relação à sepse, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Ataquicardia pode ocorrer precocemente e muitas vezes sem causa aparente. 

b) Leucopenia é mais frequente em infecções graves, imunossupressão, implicando um pior 
prognóstico. 

c) Excesso de bases (base excess) correlaciona-se bem com a presença e a gravidade do 
choque séptico e os valores seriados são úteis para a monitorização da reposição volêmica. 

d) Acidose metabólica é um achado precoce na sepse em razão da hiperventilação, evoluindo 
para alcalose metabólica na medida em que piora a disfunção microcirculatória. 

e) O tratamento da sepse inclui a ressuscitação volêmica com cristaloides, suporte respiratório, 
antibioticoterapia imediata e remoção de focos infecciosos.

38) De acordo com o manejo da crise aguda de asma, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Antibioticoterapia para crise aguda de asma não é recomendada. 

b) É recomendado o uso de mucolíticos para a tosse e o broncoespasmo, principalmente sob a 
forma inalatória. 

c) O objetivo da suplementação de O é manter a saturação de oxigênio maior ou igual a 90%, de 
preferência com baixo fluxo. Em 2 crianças, o objetivo é saturação maior ou igual à 92%. 

d) Adose inicial de Hidrocortisona deve ser de 100 a 200mg IV e após 200 a 300mg IV de seis em 
seis horas (evitar ultrapassar 800mg ao dia). 

e) O uso de β -agonistas inalatórios é a terapêutica imediata mais importante no manejo de 
broncoespasmo no pronto socorro. No entanto, 2 tem potencial de ação reduzido com o uso 
sequencial.

39) A dengue é a doença mais comum transmitida por mosquitos no Brasil. Possui grande 
variedade de manifestações clínicas, com os pacientes podendo estar assintomáticos, com 
doença febril leve ou até com síndrome hemorrágica com choque e grave risco de morte. A 
transmissão ocorre através da picada do mosquito Aedes sp, sendo que, nas Américas, o 
Aedes aegypti é a espécie mais importante. Sobre a Dengue, é INCORRETO afirmar: 

a) A dengue hemorrágica caracteriza-se pelo aumento da permeabilidade vascular, sem lesão 
endotelial, com extravasamento de plasma para o interstício. Ocorre, então, hemoconcentração e 
plaquetopenia. 



b) A dengue clássica caracteriza-se pelo início súbito de febre alta, mialgia, cefaleia, dor retro-
ocular, astenia, náuseas, vômitos, que surgem após um período de incubação que varia de 3 a 10 
dias. 

c) Classifica-se como dengue do grupo B quando o paciente apresenta febre por até 7 dias, 
manifestações hemorrágicas e algum sinal de alerta. 

d) Pacientes com aumento de hematócrito maior que 10% ou plaquetas menores que 100.000 
céls/mm apresentam indicação de internação. 

e) Leucopenia é uma manifestação precoce e comum, porém pouco específica para o diagnóstico 
de dengue. 

40) Qual o órgão mais acometido em uma perfuração por arma branca a nível abdominal? 

a) Intestino grosso 

b) Fígado 

c) Intestino delgado 

d) Baço 

e) Pâncreas 

41) A manifestação clínica da infecção por HIV é dividida em três fases: infecção aguda, 
fase latente e síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Em relação a esse assunto, 
assinale a alternativa correta.

 (A) O exantema da infecção aguda por HIV caracteriza-se como maculopapular, eritematoso e 
pode acometer tronco, face e extremidades, inclusive palma e plantas. 

(B) A fase de infecção aguda corresponde ao período de controle parcial da replicação viral pelas 
células T CD8 citotóxicas.

 (C) A fase de latência clínica é invariável, com duração médica de 2 a 5 anos após a infecção 
primária.

 (D) Na fase de infecção aguda, ocorre a destruição do vírus pelos linfócitos T, diminuindo a 
viremia.

 (E) A fase de infecção aguda caracteriza-se pela manifestação de doenças secundárias à 
deterioração imunológica.

42)  Ahemorragia digestiva alta (HDA) é definida como sangramento intraluminal de 
qualquer localização situada entre o esôfago superior e o ligamento de Treitz. É condição 
relativamente comum com alta morbidade e representando altos custos médicos. Podemos 
considerar corretas as seguintes afirmações, EXCETO:

 a) Os β-bloqueadores não são utilizados como tratamento de escolha para profilaxia primária.

 b) A profilaxia primária de sangramento de varizes esofágicas é indicada em varizes de grosso 
calibre, médio calibre com red spots e pacientes com varizes e classificação Child C. 



c) O tratamento farmacológico da hemorragia varicosa aguda é preferencialmente realizado com 
terlipressina ou somatostatina. 

d) Aeficácia da ligadura é maior que a escleroterapia para pacientes com hemorragia varicosa 
aguda.

 e) O tratamento de escolha para profilaxia secundária de sangramento de varizes de esôfago é a 
ligadura, embora trabalhos com combinação de β-bloqueadores e nitrato apresentem resultados 
semelhantes. 

43) A constipação intestinal, também denominada obstipação, pode ser definida como 
sintoma ou conjunto de sintomas relacionados à alteração do hábito intestinal normal. São 
causas de constipação intestinal

 (A) hipertireoidismo e sedentarismo.

 (B) fissura anal e síndrome do intestino irritável. 

(C) gastroenterite e dieta com abundante quantidade de fibras.

 (D) alta ingestão hídrica e hipertireoidismo. 

(E) fissura anal e hiper-hidratação.

44) De acordo com o novo Código de Ética Médica, são princípios fundamentais da 
Medicina, EXCETO 

(A) o médico guardar absoluto respeito pelo ser humano e atuar sempre em seu benefício. 

(B) o trabalho do médico não ser explorado por terceiros com objetivo de lucro, finalidade política 
ou religiosa.

 (C) a Medicina ser exercida como comércio. 

(D) o médico ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa, para exercer a 
medicina com honra e dignidade. 

(E) não haver disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou 
privada, limitando a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem 
praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em 
benefício do paciente. 

45) Em relação aos diagnósticos diferenciais de dor abdominal aguda, uma dor abdominal 
de aparecimento gradual e progressivo, de localização inicial periumbilical depois do 
quadrante inferior direito, inicialmente difusa depois localizada, de padrão constante, 
intensidade moderada e que piora com o movimento tem como diagnóstico sugestivo de 

(A) Colecistite.

 (B) Pancreatite.

 (C) Úlcera péptica perfurada. 

(D) Apendicite. 

(E) Isquemia mesentérica. 



46) A dor desencadeada pela inspiração profunda, durante a palpação de hipocôndrio 
direito, é chamada de sinal de Murphy. Esse sinal mais comumente pode estar presente em 
qual patologia? 

(A) Salpingite. 

(B) Cólica renal. 

(C) Gastroenterite. 

(D) Obstrução intestinal.

 (E) Colecistite.

 47) As causas de diarreia crônica são múltiplas e incluem, EXCETO 

(A) inflamação da mucosa. 

(B) secreção de íons.

 (C) alteração da motilidade intestinal. 

(D) absorção normal de nutrientes. 

(E) causas iatrogênicas.

48) São considerados fatores de risco para Gastrite desencadeada por anti-inflamatórios 
não hormonais (AINEs), EXCETO 

(A) idade abaixo de 20 anos.

 (B) história pregressa de úlcera. 

(C) tratamento concomitante com corticoesteroides.

 (D) tratamento concomitante com mais de um AINE.

 (E) uso de anticoagulantes. 

49) Na suspeita de um paciente com úlcera péptica não perfurada, pode-se utilizar um 
exame que é considerado de eleição, eficiente, sensível, específico, seguro e que, em mãos 
experientes, fornece excelentes subsídios para o manejo do paciente. Esse exame é

 (A) o Rx de abdome. 

(B) a Tomografia axial computadorizada de abdome.

 (C) a Ressonância nuclear magnética de abdome. 

(D) a Endoscopia digestiva alta. 

(E) o Ultrassom de abdome. 



50) Dentre as opções a seguir, qual NÃO se encaixa como forma de tratamento da doença 
do refluxo gastroesofágico? 

(A) Evitar refeições volumosas, ricas em gorduras. 

(B) Cessar o consumo de tabaco. 

(C) Usar inibidores da bomba de prótons.

 (D) Administrar bloqueadores dos receptores H2 da histamina.

 (E) Administrar anti-inflamatórios não hormonais. 


