5.

LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução:

As questões de 1 a 5 correspondem ao texto
abaixo.
Tecendo a manhã
(João Cabral de Melo Neto)

Na oração Um galo sozinho não tece uma manhã:,
a palavra em destaque tem a função sintática de
(A)

sujeito.

(B)

adjunto adnominal de negação.

(C)

adjunto adverbial de negação.

1
Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.

(D)
objeto direto.
_______________________________________________

2
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.

(D)
causal.
_______________________________________________

1.

6.

No período Como havia muitas pessoas na sala,
fiquei sufocada, a palavra como é uma conjunção
subordinativa
(A)

comparativa.

(B)

proporcional.

(C)

conformativa.

Instrução:

7.

A partir da leitura de todo o poema, depreende-se
que ele apresenta

A documentação que ______ nesta tarde está
completa, acabei de _________ . __________
amanhã bem cedo, como combinamos anteriormente. ___________ ao ____________ .

(A)

a maneira como os galos gritam nas manhãs
a fim de fazer com que todos acordem.

(A)

me enviaram; conferi-la;
Avisem-me; recebê-la.

(B)

um fato sem importância que aconteceu em
uma manhã qualquer.

(B)

me enviaram; a conferir; Devolvê-la-ei; Me
avisem; recebê-la.

(C)

um trabalho individualizado e que não tem
um produto final.

(C)

enviaram-me;
conferir-la;
Avisem-me; receber-la.

(D)

a construção solidária de um objeto, de uma
obra ou de uma nova sociedade.
________________________________________________
2.

O provérbio que se aplica ao poema é

(B)

(C)

Devolverei-a;

(D)

8.

O poema apresenta basicamente as seguintes
oposições:
(A)

Devolvê-la-ei;

enviaram- me; conferi-la; A devolverei; Me
avisem; recebê-la.
_______________________________________________

(A)
de grão em grão a galinha enche o papo.
(B)
uma andorinha só não faz verão.
(C)
cada um por si e Deus por todos.
(D)
quando um não quer dois não brigam.
________________________________________________
3.

Nas questões 7 e 8, assinale a alternativa
que preenche corretamente, pela ordem, as
lacunas dos períodos apresentados.

Devo ir _____ Curitiba ____ trabalho na próxima
semana. A empresa aérea acabou de confirmar
que meu vôo sai ____ 5 horas da tarde do
Aeroporto de Confins. ____ vezes costumo me
atrasar, sairei de casa mais cedo ____ fim de não
perder o vôo.

(A)
à; a; às; As; à
(B)
à; à; às; Às; a
individualidade × coletividade e dependên(C)
a; a; às; Às; a
cia × autonomia.
(D) a; a; as; Às; à
_______________________________________________
trabalho × ócio e solidariedade × individualidade.
9.
A seqüência em que todas as palavras têm as
sílabas separadas corretamente é

produtividade × improdutividade e independência × insegurança.

(A)
ca-ó-ti-co; nos-tal-gia; ex-ce-ção; tungs-tê-nio.
(B) ab-so-lu-to; sa-í-da; fi-el; gar-ra-fa.
(C) re-fle-xão; a-bru-pto; fe-no-lfta-le-í-na; p-si-co-se.
(D)
capacidade de criação × falta de criatividade
(D) m-ne-mô-ni-co; Má-ri-o; coor-de-nar; sub-lu-nar.
e atividade × inatividade.
_______________________________________________________________________________________________
4.

Em
entretendendo (entretender),
presença das palavras

nota-se a

(A)

entender; tenda; estender; entreter.

Todas as palavras estão acentuadas corretamente e recebem acento gráfico por seguirem a
mesma regra de acentuação em

(B)

entre; tenda; entender; tender.

(A)

ítem; também; armazéns; contém.

(C)

entre; entristecer; depender; tender.

(B)

Jaú; balaústre; Pacaembú; baú.

(D)

entretenimento;
distender.

(C)

calvície; mágoas; errôneos; imundície.

(D)

desejá-los; ímã; atrás; saída.

entendimento;
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11.

Todas as palavras estão corretamente grafadas em
(A)

aleijar; problema; supertição; etmologia.

(B)

carangueijo;
ponteagudo.

(C)

propriedade;

ESPECIALIDADE
16.

A Tríade de Virchow é caracterizada por
(A)

antracose, enfisema centro-acinar e enfisema
bolhoso.

(B)

injúria endotelial, alterações do fluxo sangüíneo e hipercoabilidade do sangue.

(C)

trombose venosa profunda, tromboembolia
pulmonar e cor pulmonale agudo.

beneficiência;

bugiganga; cataclisma; borburinho; surrupiar.

(D)
apropriado; astigmatismo; supetão; braguilha.
________________________________________________
12.

(D)
hiperemia, congestão e hemorragia intersticial.
Todas as palavras são formadas por hibridismo _______________________________________________
em
17. A apoptose

(A)
passatempo; automóvel; embora; zunzum.
(B)
endovenosa; televisão; microondas; alcalóide.
(C)
monocultura; cilindriforme; amoroso; ajoelhar.
(D)
escriturário; desamor; leiteiro; biodança.
________________________________________________

(A)

refere-se a um mecanismo de morte celular
programada.

(B)

não tem relação com o desenvolvimento fetal.

(C)

não é regulada pelos membros da família
Bcl-2.

13.

(D)

O uso de vírgula está INCORRETO em:

ocorre exclusivamente em neoplasias malignas.
(A) Se ela comprar um carro novo, ficará endivi_______________________________________________
dada.
18. A necrose caseosa é caracterizada por
(B) A mulher, naquela hora, estava no quarto e o
(A)
material eosinofílico amorfo granular associamarido saíra de casa.
do a granulomas com células gigantes epitelióides.
(C) É interessante, a oferta mas não tenho o
dinheiro necessário.
(B)
material eosinofílico amorfogranular associa-

(D) No meio da confusão, a criança.
________________________________________________
14.

do a neutrófilos polimorfonucleares.
(C)

As orações em destaque:
Esperamos que o novo chefe cumpra seu dever.
Como estava chateada, não saí de casa.

grupamentos de células degeneradas e edema associados a granulomas com células gigantes epitelióides.

grupamentos de células degeneradas e edema associados a neutrófilos polimorfonucleares.
Estão corretamente classificadas, respectivamente, _______________________________________________
em
19. É encontrada no Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) o
tipo de necrose
(A) oração subordinada substantiva objetiva
direta e oração subordinada adverbial causal.
(A)
de liquefação.
(B)
caseosa.
(B) oração subordinada substantiva objetiva indi(C)
fibrinóide.
reta e oração subordinada adverbial causal.
(D)
de coagulação.
_______________________________________________
(C) oração subordinada substantiva completiva
nominal e oração coordenada sindética
20. Em relação aos acúmulos intra ou extra-celulares
explicativa.
(A)
os Corpúsculos de Russell são depósitos de
proteína (imunoglobulina) a partir de plasmó(D) oração subordinada substantiva subjetiva e
citos.
oração subordinada adverbial final.
________________________________________________
(B)
a calcificação distrófica está associada a estados de hipercalcemia, sendo que o aumen15.
Ao relacionar a coluna da direita com a da
to da produção de paratormônio é uma de
esquerda, numerando as figuras de linguagem, a
suas causas.
seqüência correta é
(C)
a hemocromatose é uma doença de
depósito, caracterizada pelo acúmulo de íon
1. pleonasmo
I. Eles, o seu único desejo é
cobre nos hepatócitos.
exterminar-nos. (Garret)
(D)
a amiloidose sistêmica está associada à
2. anacoluto
II. Maria embarcou em um avião
Doença de Alzheimer.
gigantesco.
_______________________________________________
3. metonímia
III. Li Machado de Assis ainda
21. Os eosinófilos
no ginásio.
(A)
são células inflamatórias encontradas na reação
4. catacrese
IV. A mulher não acreditava
enxerto × hospedeiro.
naquilo que seus próprios
(B)
modulam reações mediadas por imunogloolhos viam.
binas.
(A) I-2 ; II-4 ; III-3 ; IV-1
(C)
exibem propriedade de fagocitose de
(B) I-2 ; II-4 ; III-1 ; IV-3
microorganismos e restos celulares.
(C) I-3 ; II-1 ; III-4 ; IV-2
(D)
apresentam grânulos citoplasmáticos que
(D) I-3 ; II-2 ; III-4 ; IV-1
contêm leucotrienos.
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22.

28.

São exemplos anatomoclínicos de inflamação
granulomatosa:
(A)

Tuberculose, Hanseníase e Meningite Meningocócica.

(B)

Tuberculose, Blastomicose Sul-Americana
e Sarcoidose.

(C)

Histoplasmose, Blastomicose Sul-Americana e Giardíase.

A displasia refere-se a
(A) desordem de crescimento e de maturação
celular e tecidual pré-neoplásica.
(B) alteração reversível em que uma célula de
tipo adulto é substituída por outra (epitelial ou
mesenquimal).
(C) mal-formação de diferentes tecidos em sítio
anatômico específico.

(D) proliferação anormal e invasiva de células
mesenquimais e epiteliais imaturas.
Amebíase, Hanseníase e Conjuntivite por
Chlamydia trachomatis.
_______________________________________________
________________________________________________
29.
A técnica Histoquímica de Impregnação Argêntica
23. São exemplos de neoplasias benignas:
(Prata) é universalmente usada para a pesquisa
dos
(A)
linfoma e leiomioma.
(A) bacilos álcool-ácido resistentes e fungos.
(B)
melanoma e lipoma.
(D)

(C)

osteossarcoma e fibroma.

(D)

fibroadenoma da mama e condroma.

(B) bacilos álcool-ácido resistentes e Criptococus
sp.

________________________________________________
24.

Anaplasia, elevado índice mitótico, invasão angiolinfática e metástase são características de
(A)

processos reparativos e cicatriciais.

(B)

neoplasias benignas.

(C)

neoplasias malignas.

(D)

doenças de depósito.

(C) helicobacter pylori e fungos.
(D)

helicobacter pylori e bacilos álcool-ácido
resistentes.
_______________________________________________
30.

No sistema nervoso central,
(A)

o hematoma epidural por hemorragia da
artéria meníngea média tende a ser uma lesão organizada e auto-limitada.

(B)

o astrocitoma pilocítico é uma neoplasia
freqüentemente encontrada em índivíduos
idosos.

________________________________________________
25.

As infecções oportunistas, encontradas na Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), por
fungos, são
(A)

toxoplasmose e candidíase.

(B)

criptococose e molluscum contagiosum.

(C)

criptosporidiose e pneumocistose.

(D)

histoplasmose e pneumocistose.

(C) os microaneurismas de Charcot-Bouchard
estão associados à hipertensão crônica.

(D) os meduloblastomas são neoplasias localizadas acima da Sela Túrcica e são derivados do
epitélio da Bolsa de Rathke.
________________________________________________
_______________________________________________
26. O termo morfológico coilocitose está relacionado a
infecções
31.
Paciente, sexo masculino, 36 anos de idade,
apresenta morte súbita. A necrópsia revelou car(A)
por vírus herpes simplex.
diomegalia global, com dilatação das câmaras car(B)
pelo papilomavírus humano (HPV).
díacas, epicardite em rosário e aneurisma ventricular com múltiplos trombos parietais à esquerda,
(C)
pelo adenovírus.
com desvio septal. A causa mais provável do óbito é
(D)
pelo citomegalovírus.
(A) cardiopatia chagásica crônica.
________________________________________________
27.

São doenças em tecido linfóide associadas à
infecção pelo vírus Epstein-Barr:
(A)

doença da arranhadura do gato; mononucleose infecciosa e linfoma MALT.

(B)

histiocitose de células de Langerhans;
mononucleose infecciosa e linfoma Burkitt.

(C)

mononucleose infecciosa;
Hodgkin e linfoma Burkitt.

(D)

doença de Hodgkin; micose fungóide e
mieloma múltiplo.

doença

de

(B) infarto do miocárdio.
(C) cardiopatia hipertensiva.
(D) cardiopatia reumática.
_______________________________________________
32.

Sobre as neoplasias do sistema urinário, é
INCORRETO afirmar que
(A) o carcinoma de células renais é também
designado de hipernefroma.
(B) o carcinoma de células renais é diagnosticado, muitas vezes, a partir de suas metastases, antes de suas manifestações locais.
(C) os pulmões e o cérebro são sítios metastáticos infreqüentes de neoplasias renais.
(D) o Tumor de Wilms é uma neoplasia maligna
renal da infância.
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33.

São exemplos de doenças dermatológicas de
comprometimento da interface dermoepidérmica:

38.

(A)

lúpus eritematoso; líquen plano e eritema
multiforme.

(A)

gastrite crônica e úlcera péptica.

(B)

lúpus eritematoso; líquen plano e eritema
nodoso.

(B)

síndrome de Zollinger-Ellison.

(C)

esclerodermia; impetigo e psoríase.

(C)

carcinoma gástrico.

(D)

linfoma gástrico.

(D)
esclerodermia; eritema nodoso e psoríase.
________________________________________________
34.

As propriedades relacionadas à hepatite por vírus C _______________________________________________
são
(A)

(B)

(C)

vírus RNA (flavovírus); transmissão fecaloral, com rápida evolução para hepatite
crônica com agregados linfóides foliculares
em espaços-porta; e transformação para
cirrose.

39.

vírus RNA (flavovírus); transmissão por
sangue infectado, com rápida evolução para hepatite crônica com agregados linfóides foliculares em espaços-porta; e transformação para cirrose.

(A)

seminoma.

(B)

teratoma imaturo.

(C)

coriocarcinoma.

(D)

A respeito de leishmaniose,

Paciente, sexo masculino, 45 anos de idade, sem
antecedentes de tabagismo, apresenta no exame
de broncoscopia tumoração polipóide intrabrônquica de 1,8 cm, de coloração róseo-amarelada. A
lesão descrita, provavelmente, é

(A)

a forma mucocutânea compromete preferencialmente a mucosa oral, septo nasal, laringe, ânus e vulva, sendo caracterizada pela
presença de raros parasitas em reação
granulomatosa.

(B)

a forma visceral é caracterizada pela invasão
de parasitas no sistema retículo-endotelial,
com hepatoesplenomegalia e linfadenopatia
secundárias.

(C)

a forma cutânea isolada é de resposta imune
anérgica e é representada por pápula indurada ou úlcera com significativa quantidade
de leishmanias em macrófagos xantomatosos.

(D)

as aves domésticas são hospedeiros naturais
desse parasita.

(A)
adenocarcinoma.
(B)
carcinoma bronquíolo-alveolar.
(C)
carcinoma de células escamosas.
(D)
tumor carcinóide brônquico.
________________________________________________
36.

A neoplasia de células germinativas mais freqüente em testículo é

(D)
tumor do seio endodérmico.
vírus DNA (hepadnavírus); transmissão por
sangue infectado; hepatite aguda com pro- _______________________________________________
vável remissão, ou evolução para hepatite
crônica, e infreqüente cirrose.

enterovírus; transmissão fecal-oral e infre40.
qüente necrose hepática submaciça.
________________________________________________
35.

Associa-se à infecção pelo helicobacter pylori,
EXCETO

A respeito das afecções intestinais, é INCORRETO afirmar que
(A)

a doença de Crohn é uma inflamação segmentar transmural com presença de fissuras e granulomas não caseosos.

(B)

a retocolite ulcerativa é uma inflamação
mucosa e submucosa e não granulomatosa
a partir do reto.

(C)

a colite actínica compromente mais freqüentemente o cólon direito e a região íleocecal.

(D)

o infarto hemorrágico do intestino delgado é
a manifestação morfológica encontrada em
tromboses mesentéricas.
________________________________________________
37.

Paciente, sexo feminino, 72 anos de idade, apresenta em face lesão nodular perlácea, com bordos
acastanhados de 1,0 cm de diâmetro. O aspecto
histológico e o diagnóstico mais provável dessa
lesão, respectivamente, são
(A)

proliferação de células escamosas e carcinoma espinocelular.

(B)

proliferação de células névicas melanocíticas
e nevo melanocítico displásico.

(C)

proliferação de células basais e queratose
seborréica.

(D)

proliferação de células basais e carcinoma
basocelular.
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