PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA (PE)

PORTUGUÊS
01. Considere a piada abaixo:
O bêbado esta pendurado em um poste cantarolando, até que
chega um guarda e diz:
— Desça já daí!
O bêbado desce e o guarda pergunta:
— Quem é você?
— Não se lembra de mim? Sou o mesmo de lá de cima!
Contribui(em) para a “graça” da piada:
I.

A surpresa, o desfecho inesperado, que ocorre com o
último trecho do texto.
II. A informação prévia de que se tratava realmente de
um ébrio.
III. O fato de que o ébrio não compreendeu o contexto
do seu interlocutor.

04. Ainda sobre a fala do garoto na charge acima, podemos
concluir que:
I. ocorre uma ruptura no uso da língua portuguesa;
II. há registro de uma variante linguística social;
III. há o registro da formalidade no uso da língua portuguesa.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
I e II, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.

05. Considere a imagem abaixo e marque a alternativa correta.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
I e II, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.

Considere a imagem abaixo e responda as questões 02, 03 e 04.

Linguisticamente, a forma mais adequada para o enunciado
acima seria:
A)
B)
C)
D)
E)

Nós erramos. Quem reclamar, nós expulsaremos.
Nós erramos, mas quem reclamar, nós expulsamos.
Nós erra, quem reclama, nós expulsa.
Nós erra, mas quem reclama, nós expulsa.
Nós erremos, quem reclamar, nós expulsemos.

06. Sobre o uso pronominal, marque a alternativa correta.

02. Pela imagem acima é possível concluir que:
A) o garoto se irrita ao afirmar que tirou zero na avaliação.
B) o garoto faz uma ameaça verbal a professora que lhe
deu zero na avaliação.
C) a professora corrige, mas não justifica o motivo do erro.
D) a professora ao ver o garoto com uma arma de fogo se
vê na obrigação de alterar o resultado da avaliação.
E) a professora errou na nota obtida pelo aluno e achou
melhor corrigi-la.
03. De acordo com a fala do garoto, podemos concluir que
ocorre a predominância da função:
A)
B)
C)
D)
E)

poética
metalinguística
conativa
expressiva
fática
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A) Nada faz-me querer sair de Pernambuco.
B) Vou-me embora para Moreilândia.
C) Em Moreilândia, a prova se realizará neste domingo
pela manhã e tarde.
D) Anita despediu-se, me beijando a face.
E) Em tratando-se de negócios, João está sempre
atento.
07. Na expressão: “É provável que ele chegue ainda hoje.”,
temos:
A)
B)
C)
D)
E)

Oração Subordinada Substantiva Subjetiva
Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta
Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta
Oração Subordinada Substantiva Predicativa
Oração Subordinada Substantiva Apositiva

1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA (PE)
08. No estudo da linguagem, sabemos que o paralelismo
consiste em uma sequência de expressões com estrutura idêntica. Com base neste contexto, marque a ÚNICA alternativa
INCORRETA.
A) Mariana vende balas e biscoitos.
B) Pedro falou para sua mãe que iria para o cinema e
depois para a festa.
C) Fagner tem dois sonhos a se realizar: ser jogador e
ficar famoso.
D) Dona Georgita pediu para seu filho ir na farmácia e
depois passasse no supermercado.
E) Geralda afirmou ao delegado ter ido ao colégio e ter
ido ao mercado.
09. Marque, entre as alternativas abaixo, a que apresenta
todas as palavras separadas corretamente.
A)
B)
C)
D)
E)

sols-tí-ci-o, al-fai-a-te, ba-lei-a
pneu, rá-bu-la, tungs-tê-ni-o
ap-to, psi-co-se, o-bso-le-to
ad-vir, ab-so-lu-to, si-le-pse
pai, cog-no-me, ar-le-quim

10. Considere o fragmento textual abaixo e marque a alternativa correta.
“O rato roeu a roupa do Rei de Roma.”
Este famoso enunciado tem como predominância, quanto às
figuras de linguagem:
A)
B)
C)
D)
E)

metonímia
aliteração
eufemismo
hipérbole
antítese

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Sabemos que Pernambuco está se preparando para receber uma montadora de automóveis que irá elevar ainda mais a
economia do estado. Serão milhares de ofertas de emprego a
serem gerados durante a instalação da Fiat, bem como, quando do início de produção. A cidade que irá instalar a primeira
montadora de automóveis no estado consiste em:
A)
B)
C)
D)
E)

Abreu e Lima
Caruaru
Igarassú
Paulista
Goiana

12. Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Pernambuco corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Des. Jones Figueirêdo Alves
Des. José Fernandes de Lemos
Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais
Des. Jovaldo Nunes Gomes
Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção

13. Assinale a alternativa abaixo que apresenta, economicamente, a maior empresa brasileira em valor de mercado.

D) Bando do Brasil
E) Petrobras
Considere o texto a seguir e responda a questão 14.
Da manga rosa
Quero gosto e o sumo.
Melão maduro, sapoti, juá.
Jaboticaba, teu olhar noturno;
Beijo travoso de umbú cajá.
Pele macia,
Ai! carne de cajú!
Saliva doce, doce mel,
Mel de uruçú.
Linda morena,
Fruta de vez temporana,
Caldo de cana caiana,
Vem me desfrutar!
Linda morena,
Fruta de vez temporana,
Caldo de cana caiana,
Vou te desfrutar!
Morena Tropicana,
Eu quero teu sabor.
Ai! Ai! Ioiô! Ioiô!
14. Trata-se de uma das músicas mais conhecidas do meio
artístico brasileiro que é de autoria de:
A)
B)
C)
D)
E)

Chico César
Zé Geraldo
Caetano Veloso
Maria Betânia
Alceu Valença

15. Todos os artistas abaixo citados são de Pernambuco, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Alceu Valença
Nando Cordel
Elba Ramalho
Reginaldo Rossi
Geraldo Azevedo

16. É sabido que Pernambuco será uma das sedes da Copa do
Mundo em 2014, inclusive com a construção de um moderno
estádio de futebol exclusivo para o evento na cidade de:
A)
B)
C)
D)
E)

Recife
São Lourenço da Mata
Carpina
Olinda
Jaboatão dos Guararapes

17. Moreilândia, conforme dados do censo IBGE de 2010,
está com uma população estimada em:
A)
B)
C)
D)
E)

09.766 habitantes
11.132 habitantes
17.876 habitantes
23.445 habitantes
27.090 habitantes

A) Itaú
B) Vale
C) Bradesco
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
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18. O gentílico utilizado para quem nasce em Moreilândia
corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

moreirense
moreilano
moreiense
moreilense
moreilanense

19. O prefeito eleito na cidade de Moreilândia para o quadriênio 1997-2000 foi:
A)
B)
C)
D)
E)

Valdemar Peixoto de Luna
Antonio Primo de Queiroz
Jose Miranda Filho
João Angelim Cruz
Jeser de Sa Vieira

20. Entender a importância das artes plásticas, torna-se caminho para reconhecer a sensibilidade intelectual de uma pessoa. Muitas vezes, é através de uma obra de arte que se percebe a personalidade do ser humano, bem como, sua expressão de sentimento. Assinale, entre as alternativas abaixo a que
apresenta uma artista plástica brasileira:
A)
B)
C)
D)
E)

Clara Nunes
Anita Malfatti
Chiquinha Gonzaga
Clarice Lispector
Cecília Meireles

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Analise as seguintes asserções relativas ao Refluxo Gastroesofágico e identifique a ÚNICA INCORRETA:
A) A doença Arterial Coronariana constitui-se em um
importante diagnóstico diferencial.
B) Possui como sintomas clínicos mais comuns a pirose, a regurgitação ácida e a disfagia.
C) Possui como condição predisponente mais comum a
gravidez.
D) Em gestantes, a diminuição na pressão do esfíncter
esofágico superior por ação direta da progesterona é
um dos mecanismos fisiopatológicos responsáveis
pelo refluxo.
E) A asma brônquica, pneumonite recorrente, faringite
e laringite posterior são manifestações extraesofágicas associadas a doença do refluxo gastroesofágico.
22. Com relação às Complicações da Cirrose Hepática, é
INCORRETO afirmar que:
A) Cerca de 60 a 80 % dos casos de Peritonite Bacteriana Espontânea são causadas por bactérias Gram positivas aeróbicas.
B) O uso de AINE (Antiinflamatórios não esteróides)
constitui causa iatrogênica para a Síndrome Hepatorrenal.
C) Na Síndrome Hepatorrenal, o tratamento dialítico
não interfere na sobrevida do paciente.
D) A Peritonite Bacteriana Espontânea ocorre em menos de 10 % dos pacientes cirróticos com ascite.
E) A presença de Bilirrubina sérica > 10 mg/dl e sódio
urinário < 10 mEq/ 24 horas constitui risco para a
paracentese terapêutica.
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23. Com relação ao Carcinoma de Pâncreas, pode-se afirmar
CORRETAMENTE que:
A) O emagrecimento não é uma manifestação freqüente
nesta patologia.
B) O sangramento digestivo é uma manifestação precoce do tumor.
C) Os níveis séricos de amilase não costumam se elevar.
D) O seu pico de incidência ocorre entre a 4ª e 5ª décadas de vida.
E) A dor abdominal constitui-se no aspecto clínico mais
freqüente.
24. Podemos afirmar, no Diagnóstico Diferencial das Síndromes Disabsortivas, que o Teste mais importante é o (a):
A)
B)
C)
D)
E)

Teste da Lactulose
Teste da D-Xilose
Dosagem da Gordura Fecal
Dosagem da Carotenemia
Teste da Metirapona

25. A Definição da Hepatite Crônica Viral relaciona-se com a
presença de lesão hepática associada a níveis elevados de
transaminases ou de marcadores virais por um período de:
A)
B)
C)
D)
E)

mais de 30 dias
mais de 02 meses
mais de 03 meses
mais de 06 meses
mais de 12 meses

26. Na infecção pelo vírus da Hepatite B, qual dos seguintes
marcadores indica atividade replicatória?
A)
B)
C)
D)
E)

Anti-HBe
HBeAg
HBsAg
Anti-HBc total
Anti-HBs

27. Em relação a um paciente com eliminação continuada de
pequenas quantidades de sangue vivo às evacuações, qual dos
seguintes exames tem precedência?
A)
B)
C)
D)
E)

Pesquisa de sangue oculto nas fezes
Colonoscopia
Retossigmoidoscopia
Enema baritado com duplo contraste
Arteriografia celíaco-mesentérica super-seletiva

28. Você atende no Pronto-Socorro um paciente alcoolista de
60 anos de idade com dor abdominal de forte intensidade e
vômitos. Ao exame físico, nota-se uma massa palpável no
epigástrio e hipocôndrio esquerdo. O diagnóstico mais provável é:
A)
B)
C)
D)
E)

Colecistite aguda.
Pancreatite.
Apendicite aguda.
Obstrução intestinal.
Úlcera péptica perfurada.
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29. A avaliação da função exócrina do pâncreas pode ser feita
através do teste:
A)
B)
C)
D)
E)

De tolerância oral à lactose.
De tolerância oral à glicose.
De Lundh.
De secretina.
De resposta à tolbutamina.

30. Assinale a alternativa que contém o tratamento preconizado atualmente para Gastropatia Hipertensiva Portal.
A)
B)
C)
D)
E)

Inibidores da bomba de próton
Bloqueador B – adrenérgico
Vasopressina
Diuréticos de alça
Antagonista da aldosterona
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